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HAKEMUS KELPOISUUS- JA PÄTEVÖITYMISOPINTOIHIN TAMPEREEN
YLIOPISTOON
Tällä lomakkeella haetaan opinto-oikeutta kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoihin. Kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot
on tarkoitettu ulkomaisen korkeakoulututkinnon suorittaneille, joiden tulee tehdä täydentäviä opintoja saadakseen
Suomessa kelpoisuuden tiettyä koulutusta edellyttävään tehtävään. Hakijalla tulee olla ulkomailla suoritetusta
tutkinnosta Opetushallituksen rinnastuspäätös, jossa edellytetään täydentävien opintojen suorittamista. Katso
hakuohjeet liitteenä.
Haku syksyllä alkaviin opintoihin 30.4. mennessä ja keväällä alkaviin opintoihin 30.10. mennessä.
Huomaathan, että opintojen lopullinen aloitusaika riippuu suoritettavista opinnoista ja määritellään erikseen opintooikeuden myöntämispäätöksessä.
Hakemus liitteineen jätetään sen tiedekunnan toimistoon, jolta opiskeluoikeutta haetaan tai lähetetään osoitteella: Ao.
tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto
Hakijan henkilötiedot
Suku- ja etunimi (puhuttelunimi alleviivataan)

Henkilötunnus

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Ammatti

Puhelin (klo 8–16)

Puhelin (muina aikoina)

Sähköpostiosoite

Hakemasi opinto-oikeus
Tiedekunta
Opintokokonaisuus

□Opetettavan aineen täydentävät opinnot (asetuksen mukainen 60 op:n pätevyys).
Opetettava aine?________________________________

□Opetettavan aineen täydentävät opinnot (asetuksen mukainen 120 op:n pätevyys).
Opetettava aine?_______________________________

□Opettajan pedagogisten opintojen täydentävät opinnot
□Luokanopettajan täydentävät opinnot
□Lastentarhanopettajan täydentävät opinnot
____ / ____ 20__
Päiväys

_______________________________________________________
Hakijan allekirjoitus

VAADITUT LIITTEET:
(ei palauteta)

Jäljennös tutkintotodistuksesta ja opintorekisteriotteesta (auktorisoidun
kääntäjän laatimat käännökset ellei dokumenttien alkuperäiskieli ole englanti)
Kopio Opetushallituksen rinnastuspäätöksestä

___________________________________________________________________________________________

Tutkinto-ohjelman lausunto

□ Puollan hakemuksen hyväksymistä
□ Puollan hakemuksen hyväksymistä seuraavin muutoksin:
□ En puolla hakemuksen hyväksymistä. Perustelut:
____ / ____ 20__
Päiväys

_______________________________________________________
Allekirjoitus

Tiedekunnan dekaanin päätös

□Hyväksytään hakemuksen mukaisesti / muutettuna

Maksu ___________ euroa

Opinto-oikeus voimassa ____ / _____ / 20_____ alkaen
Opinto-oikeus voimassa _____ / _____ / 20_____ asti

□Ei hyväksytä, perustelut:
____ / ____ 20__
Päiväys

_______________________________________________________
Tiedekunnan dekaani

Jakelu:
1. tiedekunta
2. hakija
Ilmoittautuminen, jonka yhteydessä on esitettävä tämä päätös ja maksukuitti, on tehtävä aktuaarinkansliaan
viimeistään: ____/____ 20____.
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www.uta.fi/opiskelijaksi

KELPOISUUS- JA PÄTEVÖITYSMIOPINTOIHIN HAKEMINEN
Kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot on tarkoitettu ulkomaisen korkeakoulututkinnon suorittaneille, joiden tulee tehdä
täydentäviä opintoja saadakseen Suomessa kelpoisuuden tiettyä koulutusta edellyttävään tehtävään. Lisätietoja
ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta Suomessa saat Opetushallituksen sivuilta
(http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/opetushallituksen_paatokset). Jotta hakija
voidaan valita kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoihin, hänellä tulee olla ulkomailla suoritetusta tutkinnosta
Opetushallituksen rinnastuspäätös, jossa edellytetään täydentävien opintojen suorittamista. Kelpoisuus- ja
pätevöitymisopintoja suorittavat osallistuvat yliopiston varsinaiseen opetukseen kuten esimerkiksi päivisin
järjestettäville luennoille ellei vastaavaa koulutusta ole tarjolla täydennyskoulutuksena (kasvatustieteiden tiedekunta).
Opinto-oikeus myönnetään määräaikaisena.
MIHIN VOI HAKEA
Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoihin voi hakea seuraaville aloille: luokanopettajakoulutus,
lastentarhanopettajakoulutus, pedagogiset opinnot ja opetettavan aineen opinnot.
Lisäksi seuraavien alojen kelpoisuusopintomahdollisuuksista voi tiedustella vastaavasta tiedekunnasta: sosiaalityö ja
psykologia (yhteiskuntatieteiden tiedekunta) sekä kirjastotoimi (viestintätieteiden tiedekunta).
Suoritettavat opintojaksot määritellään hyväksytyille Opetushallituksen rinnastuspäätöksen perusteella.
OPINTOMAKSUT
Opinnoista peritään avoimen yliopisto-opetuksen mukaista maksua (lukuvuodesta 2015–2016 alkaen
maksu on 15e/opintopiste), ellei vastaavaa koulutusta ole tarjolla täydennyskoulutuksena (kasvatustieteiden
tiedekunta). Maksu suoritetaan opintojen alkaessa.
OPISKELUOIKEUDEN HAKEMINEN
Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoihin valinta tapahtuu harkinnanvaraisesti hakemusten perusteella.
Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoihin haetaan erillisellä lomakkeella. Hakemukseen on liitettävä kopiot ulkomailla
suoritetun tutkinnon todistuksesta ja opintorekisteriotteesta sekä kopio Opetushallituksen rinnastuspäätöksestä.
Tutkintotodistuksesta ja opintorekisteriotteesta tulee toimittaa auktorisoidun kääntäjän laatimat käännökset ellei
dokumenttien alkuperäiskieli ole englanti.
HAKUAIKA
Haku syksyllä alkaviin opintoihin tapahtuu 30.4. mennessä ja keväällä alkaviin opintoihin 30.10. mennessä.
Huomaathan, että opintojen lopullinen aloitusaika riippuu suoritettavaksi määritellyistä opintojaksoista ja määritellään
erikseen opinto-oikeuden myöntämispäätöksessä
HAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN
Hakemus liitteineen jätetään sen tiedekunnan toimistoon, jolta opiskeluoikeutta haetaan tai lähetetään osoitteella: Ao.
tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto.
Opetuksesta vastaavat tiedekunnat:
 Opetettavan aineen täydentävät opinnot: tiedekunta riippuu opetettavasta aineesta, ks. opintooppaat (https://www10.uta.fi/opas/index.htm)
 Opettajan pedagogisten opintojen täydentävät opinnot: kasvatustieteiden tiedekunta
 Luokanopettajan täydentävät opinnot: kasvatustieteiden tiedekunta
 Varhaiskasvatuksen täydentävät opinnot: kasvatustieteiden tiedekunta
TULOSTEN JULKISTAMINEN
Hakeneille lähetetään henkilökohtainen tieto valinnan tuloksesta. Myöntävän päätöksen yhteydessä lähetetään
lisätietoa ilmoittautumisesta.
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