
 AHOT/HAKEMUS JA PÄÄTÖS OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMISEKSI 

Päätösnumero OP _________________ 

Säilytetään opintotoimistossa opiskelijan opiskeluaika + 3 vuotta 12.11.2014

HENKILÖTIEDOT (opiskelija täyttää) 
Sukunimi Etunimet 

Koulutusohjelma / Koulutus Opiskelijanumero Saapumisryhmä 

KORKEAKOULUOPINNOT, JOILLA HYVÄKSILUKUA HAETAAN (opiskelija täyttää )
 Suorituspaikan täydellinen nimi 

Todistuksen / Tutkinnon nimi Todistuksen laajuus op Todistuksen päiväys 

Liitä hakemu kseesi todistuskopiot, mahdolliset englanninkieliset todistuskopiot ja muut 
selvitykset. 

Liitteiden lkm 

HAMKIN OPINNOT, JOTKA HALUAN HYVÄKSI LUETUKSI (opiskelija täyttää)      
Opinnon nimi HAMKin opetussuunnite lmassa / tutkinnon 
osaamiskuvauksessa 

Opinnon tunnus  Laajuus op Sijainti 

HOPSissa *
1  op 

2  op 

3  op 

4  op 

* P = pakolliset opinnot, ydinosaaminen S = pääaine/sivuaine / syventävät opinnot (YAMK), profiloiva osaaminen
V = vapaasti valittavat opinnot tai kehittyvä osaaja moduuli 99991205

Anna opinnon nimi  suomeksi ja englanniksi alkuperäisestä todistuksesta.  Käytä tarvittaessa liitettä.

Päiväys ja paikka Opiskelijan allekirjoitus 

Hakemus toimitetaan koulutusohjelman  / koulutuksen opintojen ohjaajalle
 

HAKEMUS SAAPUNUT OPINTOJEN OHJAAJALLE  

 _____ ._____ . ____________ Allekirjoitus_____________________________________________ 
Opintojen ohjaaja

OPINTOJEN OHJAAJAN ESITYS (SISÄLLYTTÄMINEN) JA OPETTAJAN  ESITYS (KORVAAVUUS) 
Lausunto  Perustelut  

1  Puollan opinnon hyväksilukemista.

 Puollan opinnon osittaista hyväksilukemista, ks.
perustelut.

 En puolla hyväksilukemista, ks. perustelut.

Päiväys  

_____ ._____ . ____________ Allekirjoitus ja nimenselvennys  _____________________________________________ 

2 
 Puollan opinnon hyväksilukemista.

 Puollan opinnon osittaista hyväksilukemista, ks.
perustelut.

 En puolla hyväksilukemista, ks. perustelut.

Päiväys  

_____ ._____ . ____________ Allekirjoitus ja nimenselvennys  _____________________________________________ 

3  Puollan opinnon hyväksilukemista.

 Puollan opinnon osittaista hyväksilukemista, ks.
perustelut.

 En puolla hyväksilukemista, ks. perustelut.

Päiväys  

_____ ._____ . ____________ Allekirjoitus ja nimenselvennys  _____________________________________________ 
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4   Puollan opinnon hyväksilukemista. 
   Puollan opinnon osittaista hyväksilukemista, ks. 
perustelut.  
   En puolla hyväksilukemista, ks. perustelut. 
 

 

Päiväys  

_____ ._____ . ____________ Allekirjoitus ja nimenselvennys  _____________________________________________ 
    
    

 

KOULUTUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖS  
 Lausunto  Perustelut  

1  Hyväksyn esityksen mukaan 
 

 En hyväksy hakemusta, ks. perustelut.
  
  

  hakemus on puutteellinen 

  opinnot eivät täytä vaatimuksia  

  opinnot riittävät osasuoritukseksi, ota yhteys opettajaan 
 

2  Hyväksyn esityksen mukaan 
 

 En hyväksy hakemusta, ks. perustelut.   hakemus on puutteellinen 

  opinnot eivät täytä vaatimuksia  

  opinnot riittävät osasuoritukseksi, ota yhteys opettajaan 
 

3  Hyväksyn esityksen mukaan 
 

 En hyväksy hakemusta, ks. perustelut.   hakemus on puutteellinen 

  opinnot eivät täytä vaatimuksia  

  opinnot riittävät osasuoritukseksi, ota yhteys opettajaan 
 

4  Hyväksyn esityksen mukaan 
 

 En hyväksy hakemusta, ks. perustelut.   hakemus on puutteellinen 

  opinnot eivät täytä vaatimuksia  

  opinnot riittävät osasuoritukseksi, ota yhteys opettajaan 
 

Päiväys  

_____ ._____ . ____________ Allekirjoitus ja nimenselvennys  _____________________________________________ 

 
 
 
Päätös  toimitetaan opintotoimistoon, jossa se kirjataan opintorekisteriin. Kopio päätöksestä toimitetaan opis kelijalle ja 
opettajalle . Alkuperä inen arkistoidaan opintotoimistoon.  
 

Päätös annettu tiedoksi opiskelijalle ___  .  ___ . _______ Opintosihteerin allekirjoitus_________________________________________ 
 

OIKAISUVAATIMUS  
Opiskelija voi hakea oikaisua koulutuspäällikön päätöksestä tutkintolautakunnalta14 päivän kuluessa siitä, kun hänellä on ollut henkilökohtaisesti mahdollisuus 
saada tietoonsa tämä päätös. Oikaisuvaatimus toimitetaan Tutkintolautakunnalle osoitteeseen PL 230 (Visamäentie 35 A), 13101 Hämeenlinna. 
Tutkintolautakunnan päätöksestä ei voi valittaa 

 


