HELSINGIN YLIOPISTO
Kasvatustieteellinen tiedekunta

HAKEMUS OPINTO-OIKEUDEN PALAUTTAMISEKSI
Henkilötunnus tai opiskelijanumero

Sukunimi

Etunimet

Lähiosoite

Sähköposti (käytössä oleva)

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero:

Pyydän, että minulle myönnetään takaisin menettämäni opinto-oikeus:
Tutkinto (alleviivaa oikea vaihtoehto): KL / KT / FL / FT
Tohtoriohjelma:

Olen viimeksi ilmoittautunut lukuvuodeksi

-

(läsnä- tai poissaolevaksi)

Syy ilmoittautumisen laiminlyömiseen ja perustelu opinto-oikeuden palauttamiseen
(käytä tarvittaessa liitettä)

Päivämäärä ja allekirjoitus (nimen selvennys)

Hakemukseen tulee liittää opintosuunnitelma ja opintosuoritusote tai muu selvitys suoritetuista opinnoista sekä päivitetty ohjaussopimus, mikäli aiempi ohjaussopimus ei enää ole voimassa.

Kasvatustieteellisen tiedekunnan merkintöjä varten
Hyväksytään opinto-oikeuden palautus.
Tutkinto, tohtoriohjelma
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Tämä päätös toimitetaan Helsingin yliopiston opiskelijapalveluihin (tarkemmat ohjeet seuraavalta sivulta).
Lukuvuosi-ilmoittautuminen, jonka yhteydessä on esitettävä tämä päätös, on tehtävä viimeistään
_____/_____/______. Jos opiskelija ei ilmoittaudu määräajassa, päätös opinto-oikeuden palauttamisesta raukeaa.
Ilmoittautumisen yhteydessä on esitettävä lisäksi kuitti uudelleenkirjoittautumismaksusta sekä mahdollisesta
HYY:n jäsenmaksusta, ks. tarkemmat tiedot Opiskelijan ohjeista:
https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/paluu-tohtoriopintoihin.

Ei hyväksytä, perustelut________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Helsingissä _______________________________________

Päätöksen tekijä ______________________________________________________

HELSINGIN YLIOPISTO
Kasvatustieteellinen tiedekunta

Opinto-oikeuden palauttaminen
Helsingin yliopiston rehtori päätti 8.5.1998 yliopistoasetuksen (115/98) 14 §:n nojalla opiskelijaksi hyväksytyn ilmoittautumisesta yliopistoon sekä vuosittain tehtävästä läsnä- tai poissaoloilmoituksesta. Rehtorin päätöksen mukaan opiskelija, joka ei joka vuosi ilmoittaudu läsnätai poissaolevaksi, menettää opinto-oikeutensa. Mikäli tällainen opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, tulee hänen hakea kyseiseltä tiedekunnalta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi.
Ilmoittautumisen laiminlyöneet ja opinto-oikeutensa menettäneet kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijat hakevat tutkinnon suoritusoikeuden palauttamista täyttämällä ”Hakemus opinto-oikeuden palauttamiseksi” -lomakkeen ja liittämällä siihen opintosuunnitelman
sekä opintosuoritusotteen tai muun selvityksen suoritetuista opinnoista.
Tämä hakemus koskee ainoastaan menetetyn opinto-oikeuden palauttamista, ei uusien
opinto-oikeuksien myöntämistä. Toisin sanoen hakijalla on täytynyt olla opinto-oikeus, jonka
palauttamista hän nyt hakee.

Jos ilmoittautumisen laiminlyönyt opiskelija ilmoittautuu läsnä- tai poissaolevaksi saman lukuvuoden aikana 31.7. mennessä, tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamiseen riittää, että
maksaa uudelleenkirjoittautumismaksun. Jos uudelleenkirjoittautuminen tapahtuu vasta
unohdusta seuraavana lukuvuotena tai myöhemmin, haetaan tutkinnon-suoritusoikeuden
palauttamista tiedekunnalta.
Rehtorin päätöksen mukaisesti uudelleen opiskelijaksi merkittävältä peritään uudelleenkirjoittautumismaksu.
Uudelleen tutkinto-opiskelijaksi ottamista koskevaan kielteiseen päätökseen tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi lähettämisestä. Oikaisuvaatimus toimitetaan Siltavuoren opiskelijapalveluihin. Oikaisumenettelyssä
annettuun päätökseen voi asianomainen hakea muutosta hallinto-oikeudelta.
Hakemuksen palautus liitteineen:
Sähköisesti:
Kasvatustieteellisen tiedekunnan jatko-opintopalvelut, edu-research@helsinki.fi
Postitse:
Koulutussuunnittelija Salla Keski-Saari
PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Myönteisen päätöksen jälkeen:
Toimita saamasi myönteinen päätös liitteineen (maksukuitit) opiskelijapalveluihin jollakin
seuraavista tavoista:
- Sähköisesti osoitteeseen siltavuori-student@helsinki.fi
- Siltavuoren opiskelijapalvelupisteen postilaatikkoon (Siltavuorenpenger 5 A, K1. kerros) /
postitse osoitteeseen Siltavuoren opiskelijapalvelut, PL 9 (Siltavuorenpenger 5 A), 00014
Helsingin yliopisto.
- Asioimalla Kaisa-talon opiskelijaneuvonnassa
Opiskelijapalveluiden yhteystiedot ja aukioloajat: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/opiskelijaneuvonta

