HELSINGIN YLIOPISTO
KASVATUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA
PL 9 (Siltavuorenpenger 5 A), 00014 Helsingin yliopisto
siltavuori-student@helsinki.fi

TODISTUSPYYNTÖ
Kasvatustieteen maisteri

Lomakkeella annetut tiedot kirjataan opintorekisteriin osana tutkinnon myöntämistä.
Sukunimi (myös aikaisemmat)

Viralliset etunimet

Opiskelijanumero

Puhelin

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Sähköpostiosoite

Sähköpostiosoite valmistumisen jälkeen

Aikaisemmat korkeakoulututkinnot (kopiot todistuksista liitteeksi, mikäli tutkinto ei ole suoritettu Helsingin yliopistossa)

Opintojen
laajuus (op)

Tutkintoon sisällytettävät opinnot

Arvosana

Pääaine
syventävät opinnot
---------

Pro gradu -tutkielma
Sivuaine (+ suorituspaikka, ellei Helsingin yliopisto)

perusopinnot
aineopinnot

Sivuaine (+ suorituspaikka, ellei Helsingin yliopisto)

perusopinnot

aineopinnot
Muut opinnot (esimerkiksi HOPS, TVT-opinnot ym. vapaasti valittavat opinnot, jotta tutkinnon

Opintojen laajuus (op)

vähimmäislaajuus täyttyy)

Muut opinnot yhteensä
Olen suorittanut tutkintovaatimusten mukaiset kieliopinnot kandidaatin tutkinnossa
Suoritan seuraavat tutkintovaatimusten mukaiset kieliopinnot maisterin
(opinto/laajuus):

Tutkinnon kokonaislaajuus opintopisteinä

___________________

tutkinnossa

En ole käyttänyt edellä mainittuja opintoja aikaisempaan kandidaatin tai maisterin tutkintoon.*
*Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) yleisten periaatteiden mukaan
(Rehtorin päätös 77/2011 ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston päätös 7.6.2011)
tutkintoon voi hyväksilukea muihin tutkintoihin jo sisällytetyistä opinnoista vain sellaisia opintoja, jotka
kuuluvat kyseessä olevan kasvatustieteellisessä tiedekunnassa suoritettavan tutkinnon pakollisiin opintoihin.
Nämä pakolliset opinnot ovat:
- kieliopinnot
- tvt-ajokortti-opinnot
- pääaineopinnot (poikkeuksena opinnäytetyöt)
- pakolliset sivuaine- tai muut opinnot:
- opettajankoulutuksissa opettajan pedagogiset opinnot, perusopetuksessa opetettavien aineiden ja
aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia
valmiuksia antavat opinnot, erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

__________________________________________
Päivämäärä ja allekirjoitus

Liitteenä todistus aiemmin suoritetusta korkeakoulututkinnosta
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Todistuksen noutaminen ja virallinen jäljennös:
Noudan todistuksen Siltavuoren opiskelijapalvelupisteestä.
Pyydän, että todistus postitetaan minulle tässä lomakkeessa ilmoittamaani osoitteeseen.
Haluan todistuksesta

kpl. virallisia jäljennöksiä.

Suorita jäljennösmaksu 10 euroa (per/kpl) etukäteen viitenumerolla 99113034 tilille: FI58 5000 0120 3778 32.
Maksun saaja on Helsingin yliopisto. Kopio maksukuitista tai verkkopankista tulostettu kuitti tulee liittää
tutkintotodistuspyyntöön.
Maksutiedot, jos maksat ulkomaalaisen pankin kautta:
Vastaanottaja: University of Helsinki
Pankki: OP pankki, Gebhardinaukio 1, FI-00510 Helsinki, Finland
IBAN: FI58 5000 0120 3778 32
Swift-koodi: OKOYFIHH

Haluan ilmoittautua Helsingin yliopiston alumniksi.
Tietoni saa lisätä Helsingin yliopiston alumnirekisteriin (maksuton)

Olen lukenut Helsingin yliopiston alumnirekisterin tietosuojaselosteen ja hyväksyn alumnirekisterin
käyttöehdot https://www.helsinki.fi/fi/yhteistyo/helsingin-yliopiston-alumnirekisterin-kayttoehdot

