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oPTNTOJEN PUOLTAMTNEN JA OPINTOMAKSUJEN KORVAAMINEN

Vaasan yliopiston opiskelijat voivat suorittaa maksutta tiettyjä Vaasan
yliopiston avoimen yliopiston opintojaksoja sekä Vaasan korkeakoulu-
konsortion yhteistyösopimuksen mukaisia opintoja. Lisäksi perus-
tutkinto-opiskelija voi anoa opintomaksujen korvaamista avoimessa tai
kesäyliopistossa suoritettaviin sir,rraineopintoihin tai yksittäiseen
opintojaksoon.

Vaasan yliopisto ei puolla maksullisia JOO-opintoja.

Anoessaan opintojen puoltamista tai opintomaksujen korvaamista
opiskelija sitoutuu sisällyttämään opinnot osaksi Vaasan yliopistossa
suoritettavaa tutkintoa. Opiskelijalle voidaan korvata opiskeluaikana
osa enintään yhden sivuaineen (n. zS op) laajuutta vastaavien opintojen
opintomaksuista tai yksittäisiä opintojaksoja. Vaasan korkea-
koulukonsortion yhteistyösopimuksen mukaisiin opintoihin voi saada
puollon myös laajempaan opintokokonaisuuteen perustuen konsortion
opintojen maksuttomuuteen.

Puollon saadakseen opiskelijalla tulee olla suoritettuna pääaineen
perusopinnot tai vastaavat opinnot. Tarkoituksena on, että tutkinnon
minimilaajuus ei ylity muualla suoritettavien opintojen vuoksi. Tämän
vuoksi yliopisto ei myönnä puoltoa sivuainekokonaisuuteen enää
opintojen loppuvaiheessa.

Pääsääntöisesti opintojen tulee olla yliopiston strategiaa tukevia ja
kohdistua mielellään kesälukukauteen. Puollon voi saada sellaisiin
opintoihin, jotka sisältyvät opiskelijan henkilökohtaiseen
opintosuunnitelmaan (HOPS), tukevat urasuunnitelmia ja edistävät
tutkinnon valmistumista.

Opintoja koskeva puolto on voimassa enintään z lukukautta. Jos
opiskelija ei suorita puollettuja opintoja myönnetyssä ajassa, puolto
raukeaa. Perustellusta syystä puoltoaikaa voidaan jatkaa.

Opiskelijan tulee hakea puoltoa aina ennen opintojen aloitta-
mista.

Vaasan korkeakoulukonsortion yhteistyösopimuksen mukaisiin opintoi-
hin haetaan kä¡tämällä yhteisesti sovittuja käytäntöjä. Avoimen ja
kesäyliopiston kurssimaksujen korvausta haetaan yliopiston
verkkosivuilla olevalla lomakkeella.
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Avoimen ja kesäyliopiston kurssimaksusta korvataan eninlään z5o €,/25
opintopisteen opintokokonaisuus tai yksittäisen opintojakson osalta
enintään 15 €/op. Korvaus voi olla enintään kurssimaksun suuruinen.
Yhteensä opintomaksuja voidaan korvata enintäåin 25o
euroa/opiskelírja.

Opiskelija maksaa avoimen ja kesäyliopiston kurssimaksut ensin itse.
Opintojen suorittamisen jälkeen yliopisto korvaa puollettujen opintojen
kurssimaksun opiskeliìalle korvauspäätöksen mukaisesti, kun opiskelija
on toimittanut todistuskopion tai opintosuoritusotteen suoritetuista
opinnoista sekä kuitin maksetusta kurssimaksusta puoltopäätöksen
tekijälle. Korvausta on haettava viimeistään kolmen kuukauden kulut-
tua puoltoajan päättymisestä. Mahdollista erillistä hallinto- ja/tai
rekisteröintimaksua ei korvata.

Puollettujen opintojen suorittamisen jälkeen opiskelijan tulee hakea
opintojen hyväksilukua, jonka jälkeen opinnot liitetään Vaasan yliopis-
tossa suoritettavaan tutkintoon.
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