LISÄAIKAHAKEMUS TUTKINNON LOPPUUN
SUORITTAMISEKSI
Tiedekunnan antamien määräaikojen puitteissa palautetut hakemukset käsitellään niin, ettei opintoaikaan tule taukoa. Myöhemmin palautettujen hakemusten kohdalla on syytä varautua kuukauden
käsittelyaikaan.
Ohjeet lisäajan hakemisesta ja myöntämisestä ovat luettavissa Opiskelijan ohjeissa:
https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/jos-opiskeluaikasi-loppuu.
Lisätietoja saa Metsätalon opiskelijapalveluista (Unioninkatu 40, 3. krs).
Helsingin yliopiston tietosuojailmoitus: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tietosuojailmoitus

Henkilö- ja opiskelutiedot
Sukunimi (myös aikaisempi)

Opiskelijanumero

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Opintojen aloitusvuosi teologisessa tiedekunnassa

Sähköpostiosoite (helsinki.fi-osoite, mikäli voimassa)

Koulutusohjelma, linja/opintosuunta/pääaine/tutkielman oppiala

Lisäaika myönnetään tutkinnon loppuun suorittamiseksi. Lisäajan myöntämisen jälkeen ei ole enää mahdollista
vaihtaa linjaa tai hakea opinto-oikeutta tiedekunnan neuvottelemiin kiintiöihin (esim. historia), mikäli se pidentää
tutkinnonsuoritusaikaa.
Onko sinulle aikaisemmin myönnetty lisäaikaa tutkinnon loppuun suorittamiseksi?

Kyllä ☐

Ei ☐

Haen lisäaikaa TK-tutkintoa varten ☐ TM-tutkintoa varten ☐
Mikäli opiskelija hakee lisäaikaa toisen tai sitä useamman kerran, lisäaikaa haettaessa tulee selvittää, miksi lisäaikaa
tarvitaan edelleen ja millä tavoin opinnot ovat edenneet sekä perustelut, jos opinnot eivät ole edenneet aikaisemman
suunnitelman mukaisesti.
Selvitys opintojen etenemisestä lisäajalla ja viivästyksen perustelut (Vain aiemmin lisäaikaa hakeneet)

Opintosuunnitelma teologian kandidaatin tutkintoa varten
Tutkintoon vaadittavat opinnot

Suoritetut opintojaksot

Puuttuvat opintojaksot ja suoritusaikataulu

Yleis- ja kieliopinnot / Koulutusohjelman yhteiset opinnot

Perusopinnot ja klassiset kielet

Aineopinnot (sis. proseminaarin
ja kandidaatintutkielman)

Valinnaiset opinnot tai toisen opetettavan aineen opinnot

Vanhan tutkintorakenteen mukaan opiskelevat:
A-koulutusohjelma:Soveltavat opinnot
B-koulutusohjelma: Pedagogiset opinnot

Tutkinnon laajuus yht. 180 op

Arvioitu tutkinnon valmistumisajankohta:

Opintosuunnitelma teologian maisterin tutkintoa varten:
Tutkintoon vaadittavat opinnot

Suoritetut opintojaksot

Puuttuvat opintojaksot ja suoritusaikataulu

Pääaineen syventävät opinnot (sis. tutkielmaseminaarin ja metodiopinnot)

Syventävien opintojen tutkielma

Valinnaiset opinnot /
B2-linjalla: Toinen opetettava aine

Työelämäopinnot / Pedagogiset opinnot /
A-koulutusohjelma: Soveltavat opinnot

Täydentävät opinnot (mikäli niitä on määrätty maisterivalinnan yhteydessä)

Tutkinnon laajuus yht. 120 op

Arvioitu tutkinnon valmistumisajankohta:

Onko sinulla vanhenevia opintoja?
Käy läpi opintosi ja huomioi mahdollisesti vanhenevat opinnot. Yksittäiset opintojaksot, joita ei ole sidottu kokonaisuuteen, vanhenevat 10 vuodessa. Opintokokonaisuudet eivät vanhene vanhan tutkintorakenteen mukaan opiskelevilla.
1.8.2017 alkaneissa koulutusohjelmissa myös opintokokonaisuudet vanhenevat 10 vuodessa.

Anon lisäaikaa tutkinnon loppuun suorittamiseksi: ___ lukuvuotta
Huom! Lisäaikaa voidaan myöntää kerrallaan korkeintaan kaksi lukuvuotta (neljä lukukautta).

Päivämäärä ja opiskelijan allekirjoitus:
Allekirjoitus:
____/____20____

Tiedekunta täyttää:

Opiskelijan hakemus ja opintosuunnitelma on käsitelty ja hyväksytty ____/____20____

Opiskelijalle on myönnetty lisäaikaa ____/____20____ asti (Dekaanin päätös ____/20____)

Lisäaika ja valmistumissuunnitelma on merkitty opiskelijarekisteriin ____/____20____

Käsittelijän allekirjoitus ja nimenselvennys:

