HAKEMUS ALUMNIOPISKELIJAKSI
Ei määrättyä hakuaikaa (ks. poikkeus ohjeista).
Hakemus jätetään sen tieteenalayksikön kansliaan, jolta opiskeluoikeutta haetaan tai lähetetään osoitteella:
Ao. tieteenalayksikkö, 33014 Tampereen yliopisto

Hakijan henkilötiedot
Suku- ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Henkilötunnus

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Ammatti

Puhelin (muina aikoina)

Sähköpostiosoite

Suoritettu tutkinto
Tutkinnon nimi

Tutkinto-ohjelma / Pääaine / Koulutusohjelma

Suoritusvuosi

Hakemasi opiskeluoikeus
Tieteenalayksikkö
Opintokokonaisuus tai opintojakso(t)

Oletko nyt samanaikaisesti hakenut alumniopiskelijaksi johonkin toiseen kokonaisuuteen tai opintojaksoon?

Kyllä, mihin?_____________________________________________________________________________________

Ei

Päiväys ____ / ____ 20____

LIITTEET:

_________________________________________________________________________________
Hakijan allekirjoitus

Perustelukirje
Tutkintotodistusjäljennös (ei koske TaY:sta valmistuneita)

Tutkinto-ohjelman lausunto
Puollan hakemuksen hyväksymistä.

Osallistuttava lähtötasokokeeseen (koskee vain kieliaineita)

Puollan seuraavin muutoksin:
En puolla. Perustelut:

Päiväys ____ / ____ 20____

______________________________________________________________
Allekirjoitus

Yksikön johtajan päätös
Hyväksytään hakemuksen mukaisesti/muutettuna
Ei hyväksytä

Perustelut:

Maksuton

Maksullinen _____________euroa

Opinto-oikeus voimassa: ____ / ____ 20____ saakka.

____________________________________________________________
Yksikön johtaja

Päiväys ____ / ____ 20____
Jakelu:
1.
2.

tieteenalayksikkö
hakija

____________________________________________________________
Valmistelija
Ilmoittautuminen, jonka yhteydessä on esitettävä tämä päätös ja mahdollinen maksukuitti (ks.
ohjeet), on tehtävä aktuaarinkansliaan viimeistään: ____/____ 20____.

TAMPEREEN YLIOPISTO
33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 3551 7901
http://www.uta.fi/opiskelijaksi/

ALUMNIOPISKELIJAKSI HAKEMINEN
Kuka voi hakea?
Tampereen yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut voi hakea alumniopiskelijan erillistä
opiskeluoikeutta sen tieteenalayksikön opintokokonaisuuksiin tai yksittäisiin opintojaksoihin, jossa hän on suorittanut
tutkinnon. Alumniopiskelijan opiskeluoikeus voi olla enintään kahdessa kokonaisuudessa samanaikaisesti.
Lisäedellytykset hakemiselle
Oikeus voidaan myöntää myös Tampereen yliopiston muussa yksikössä ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittaneelle, jos tutkintoon on sisältynyt vähintään 15–25 opintopistettä kyseisen tutkinto-ohjelman opintoja. Katso
tarkempaa tietoa kunkin tieteenalayksikön valintaperusteista: http://www.uta.fi/opiskelijaksi/valintaperusteet/.
Hakuaika
Alumniopiskelijan opiskeluoikeutta hakevalla ei ole erityistä hakuaikaa.
Poikkeus: Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen sekä pohjoismaisten kielten hakemuksia käsitellään
kuitenkin vain kaksi kertaa vuodessa. Syyslukukaudella 2016 alkavia opintoja varten käsitellään 15.4.2016 mennessä
saapuneet hakemukset ja kevätlukukaudella 2017 alkavia opintoja varten käsitellään 31.10.2016 mennessä
saapuneet hakemukset.
Hakemus ja liitteet
Opiskeluoikeutta haetaan alumniopiskelijan hakulomakkeella (tämä lomake), joka löytyy osoitteesta
http://www.uta.fi/opiskelu/lomakkeet/index/alumniopiskelijan_hakulomake.pdf. Hakemukseen liitetään erillinen
perustelukirje. Jos opiskeluoikeutta haetaan samanaikaisesti kahteen eri kokonaisuuteen, on kumpaankin tehtävä eri
hakemus liitteineen.
Hakemuksen toimittaminen
Hakemus osoitetaan sille tieteenalayksikölle, johon haettavat opinnot kuuluvat ja lähetetään osoitteella:
Tieteenalayksikön nimi, 33014 Tampereen yliopisto.
Maksullisuus
Alumniopinnot ovat maksuttomia Tampereen yliopistosta valmistumista seuraavan lukuvuoden loppuun asti. Tämän
jälkeen opinnot ovat maksullisia. Opintomaksu on 1.8.2015 alkaen 15 euroa/opintopiste. Alumniopiskelijat eivät kuulu
ylioppilaskuntaan.
MUUT ERILLISET OPINNOT
Tätä lomaketta voidaan käyttää myös sellaisten erillisten opintojen hakemiseen, joissa tieteenalayksiköt eivät järjestä
avoimia yliopisto-opintoja. Näistä opinnoista tiedotetaan erikseen ja niistä sovitaan etukäteen opetuksesta vastaavan
yksikön kanssa. Lisätietoja antavat tieteenalayksiköiden opintopäälliköt.
Hakemus toimitetaan ao. tieteenalayksikölle ja siihen liitetään jäljennökset todistuksista sekä erillinen perustelukirje.
Erilliset opinnot ovat maksullisia. Opintomaksu on 1.8.2015 alkaen 15 euroa/opintopiste. Erillisiä opintoja suorittavat
eivät kuulu ylioppilaskuntaan.

