
HAKUKELPOISUUS/OIKEUS OSALLISTUA VALINTAKOKEESEEN
_______________________________________________________________________
Tällä lomakkeella haetaan oikeutta osallistua valintakokeeseen. Täytä tämä lomake vain, mikäli et ole
suorittanut mitään seuraavalla sivulla mainituista tutkinnoista. Lomake palautetaan 8.4.2020 klo
15.00 mennessä osoitteella: Hakijapalvelut, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO.
_____________________________________________________________________________________

Hakijan henkilötiedot
Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus

Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka 

Puhelin (klo 8–16) Puhelin (muina aikoina) 

Sähköpostiosoite 

Perustelut (muutoin opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet). 
Mainitse perusteluissa myös hakukohde/-kohteet, joihin haet erivapautta. Jatka tarvittaessa erilliselle 
liitteelle. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Liitteitä (koulu- yms. todistuksia): _____ kpl (liitteitä ei palauteta) 

Allekirjoitus 

Vakuutan tässä hakemuksessa antamani tiedot oikeiksi. 

____________________________        ____ / ____ 20___      _______________________________________________________ 
Paikka Päiväys                                                 Hakijan allekirjoitus 

Yliopiston päätös 

Hyväksytään 

 Ei hyväksytä 

___ / ___ 20___     ______________________________________    ______________________________________ 
 päätöksentekijä                                                                valmistelija 



Hakukelpoisuus

Korkeakoulukelpoisuudesta on säädetty yliopistolaissa (558/2009) ja laissa ylioppilastutkinnon
järjestämisestä (672/2005) ja lukiolaissa (629/1998). Tampereen yliopistossa suoritettavaan alempaan ja
ylempään korkeakoulututkintoon on kelpoinen hakemaan henkilö, joka on suorittanut:
- ylioppilastutkinnon,
- International Baccalaureate –tutkinnon (IB),
- Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB),
- Reifeprüfung- tai DIA-tutkinnon,
- 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat
aikaisemmat opinnot
- näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä
vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
- ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin
korkeakouluopintoihin tai
- Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinnon (AICE)

Opiskelijaksi voidaan hyväksyä myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät
tiedot ja valmiudet. Mikäli et ole suorittanut mitään edellä mainituista tutkinnoista, täytä tämä lomake, ja
toimita se liitteineen Tampereen yliopiston hakijapalveluihin 8.4.2020 klo 15.00 mennessä.

Lomakkeeseen tulee liittää jäljennökset kaikista todistuksista, joiden nojalla haet oikeutta osallistua
valintakokeeseen. Keväällä 2020 ylioppilastutkinnon tai muun hakukelpoisuuden tuottavan
tutkinnon suorittavien ei tarvitse täyttää tätä lomaketta.

Huom! Sinun on myös tehtävä hakemus Tampereen yliopistoon määräaikojen puitteissa sähköisessä
hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Oikeudesta osallistua valintakokeeseen lähetetään sinulle
päätös, jonka saatat saada vasta hakuajan päättymisen jälkeen. Päätös koskee yleistä hakukelpoisuutta
Tampereen yliopistoon, eri hakukohteilla voi lisäksi olla erillisiä kelpoisuusvaatimuksia. Tarkemmat tiedot
näistä löytyvät hakukohteiden valintaperusteista.
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