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Jakelu: 1. tiedekunta, 2. hakija		4/2022
Distribution: 1. Faculty, 2. Applicant
Saapunut /
Received
Hakemus kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoihin Tampereen yliopistoon / 
Application for eligibility and qualification studies at Tampere University


Lue hakuohjeet sivulta kolme. / See instructions on page four.
Hakijan henkilötiedot / Applicant's personal details
Suku- ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) / 
Surname and first names (please underline the first name you use)
     
Henkilötunnus / Personal identity code

     
Jakeluosoite / Postal address
     
Postinumero ja –toimipaikka / Zip code and post office      
Ammatti / Profession
     
Puhelin (klo 8-16) / 
Telephone number (used at 8–16)  
     
Puhelin (muina aikoina) / 
Telephone number (used at other times)
     
Sähköposti / E-mail
     
Hakemasi opiskeluoikeus / The right to study you are applying for
Tiedekunta / Faculty
     
Opintokokonaisuus / Study module

Opetettavan aineen täydentävät opinnot (asetuksen mukainen 60 op:n pätevyys) / 
Complementary studies in the subject taught (60-credit qualification defined by the Act)
Opetettava aine? / The subject taught?      

Opetettavan aineen täydentävät opinnot (asetuksen mukainen 120 op:n pätevyys) / 
Complementary studies in the subject taught (120-credit qualification defined by the Act)
Opetettava aine? / The subject taught?      

Opettajan pedagogisten opintojen täydentävät opinnot / 
Complementary studies in a teacher’s pedagogical studies

Luokanopettajan täydentävät opinnot / Complementary studies of a class teacher

Varhaiskasvatuksen opettajan täydentävät opinnot / 
Complementary studies of an early childhood education teacher

Päiväys / Date

/

20




Hakijan allekirjoitus / Applicant's signature

VAADITUT LIITTEET (ei palauteta) / 
REQUIRED ENCLOSURES (which will not be returned)


Jäljennös tutkintotodistuksesta ja opintorekisteriotteesta (auktorisoidun kääntäjän laatimat käännökset ellei dokumenttien alkuperäiskieli ole englanti) / 
Copies of the diploma and transcript of academic records (translated by an authorised translator unless the original language is English)


Kopio Opetushallituksen rinnastuspäätöksestä / 
A copy of the Finnish National Agency for Education’s decision on the recognition of the degree earned




Henkilötunnus / Personal identity code
     
Suku- ja etunimet / Surname and first names
     

Tutkinto-ohjelman lausunto / Statement from the degree programme

Puollan hakemuksen hyväksymistä / I support the approval of the application

Puollan hakemuksen hyväksymistä seuraavin muutoksin: / 
I support the approval of the application subject to the following amendments:


En puolla hakemuksen hyväksymistä, perustelut: / I do not support the approval of the application, reasons:

Päiväys / Date

/

20




Allekirjoitus / Signature
Tiedekunnan dekaanin päätös / Faculty’s Dean’s decision

Hyväksytään hakemuksen mukaisesti / muutettuna 
The application is approved / approved with amendments
Maksu / Fee
_______
€

Opinto-oikeus voimassa alkaen / 
The right to study is valid from
___ / ___ 20 ____ 

Opinto-oikeus voimassa asti / 
The right to study is valid until
___ / ___ 20 ____ 

Ei hyväksytä, perustelut: / 
Not approved, reasons::

Päiväys / Date

/

20












Dekaani / Dean

Ilmoittautuminen, jonka yhteydessä on esitettävä tämä päätös ja maksukuitti, on tehtävä viimeistään:
Enrolment, at which time this decision and a receipt of the payment of the fee must be presented, should be done by:
____ / ____ 20____.
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KELPOISUUS- JA PÄTEVÖITYMISOPINTOIHIN 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 (https://www.oph.fi/fi/palvelut/tutkintojen-tunnustaminen" https://www.oph.fi/fi/palvelut/tutkintojen-tunnustaminen). 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 ja kulttuurin tiedekunta). Opinto-oikeus myönnetään määräaikaisena. 
MIHIN VOI HAKEA 
Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoihin voi hakea seuraaville aloille: luokanopettajakoulutus, varhaiskasvatuksen opettajan koulutus, pedagogiset opinnot ja opetettavan aineen opinnot.

Lisäksi seuraavien alojen kelpoisuusopintomahdollisuuksista voi tiedustella vastaavasta tiedekunnasta: sosiaalityö ja psykologia (yhteiskuntatieteiden tiedekunta) sekä kirjastotoimi (informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta).

Suoritettavat opintojaksot määritellään hyväksytyille Opetushallituksen rinnastuspäätöksen perusteella. 
OPINTOMAKSUT
Opinnoista peritään avoimen yliopisto-opetuksen mukaista maksua (maksu on 15e/opintopiste), ellei vastaavaa koulutusta ole tarjolla täydennyskoulutuksena (kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta). Maksu suoritetaan opintojen alkaessa. 
OPISKELUOIKEUDEN HAKEMINEN
Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoihin valinta tapahtuu harkinnanvaraisesti hakemusten perusteella.

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. Lisätietoja Tampereen yliopiston opiskelijan oppaasta -> Selaa opetussuunnitelmia ja -tarjontaa. https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/tampereen-yliopiston-opiskelijan-opas" https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/tampereen-yliopiston-opiskelijan-opas
TULOSTEN JULKISTAMINEN
Hakeneille lähetetään henkilökohtainen tieto valinnan tuloksesta. Myöntävän päätöksen yhteydessä lähetetään 
lisätietoa ilmoittautumisesta.




APPLYING FOR ELIGIBILITY AND QUALIFICATION STUDIES

Personal identity code, Eligibility and qualification studies are intended for people who have earned their degree at a foreign university and need further studies to qualify for a job that requires a higher education degree in Finland or for gaining entry into a regulated profession.
Further information on the recognition and comparability of international qualifications is available on the website of the Finnish National Agency for Education (https://www.oph.fi/en/services/recognition-and-international-comparability-qualifications). In order to be admitted to eligibility and qualification studies, the applicant must have the Finnish National Agency for Education's decision on the recognition of the qualification completed abroad that necessitates further studies. Students completing eligibility and qualification studies participate in the University’s regular teaching, such as daytime lectures, unless similar studies are available as academic continuing education. The right to study is granted for a limited period.
WHAT CAN YOU APPLY FOR
You can apply for qualification studies in the following fields: class teacher training, early childhood education teacher training, pedagogical studies and studies in the subject you teach.

In addition, you can find out about the possibilities for eligibility and qualification studies in the following fields from the relevant faculty: social work and psychology (Faculty of Social Sciences) and librarianship (Faculty of Information Technology and Communication Sciences).

The courses to be taken will be determined on the basis of the Finnish National Board of Education's decision on the correspondence of qualifications.
TUITION FEES
The fee is the same as in Tampere University’s Open University studies (€15/credit) unless a similar course is offered as academic continuing education (Faculty of Education and Culture). The fee is paid at the start of the studies.
APPLYING FOR THE RIGHT TO STUDY
Admission to eligibility and qualification studies is discretionary and based on applications.

The application must be accompanied by copies of your foreign diploma, a transcript of your academic records and the Finnish National Agency for Education’s decision on the correspondence of the degrees. Translations of your diploma and the transcript of records done by an authorised translator must be provided unless the original language of the documents is English.
APPLICATION PERIOD
The application period for studies beginning in the autumn semester is by 30 April and by 30 October for studies that begin in the spring semester. Please note that the final starting date of your studies depends on the courses you have been allocated and will be specified in the decision granting you the right to study.
SUBMITTING THE APPLICATION
The application and its attachments must be submitted to the office of the faculty from which the right to study is requested or sent to the following address: Faculty of NN, FI-33014 Tampere University.

Faculties responsible for teaching. Further information is available in Tampere University’s Student's Guide -> browse the curricula and details on teaching. https://www.tuni.fi/studentsguide/tampere-university-students-guide
PUBLICATION OF RESULTS
Applicants will be personally informed of the application result. Further information on enrolment will be provided if the decision is favourable.


