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Hakemus on saapunut 
käsiteltäväksi (pvm)
__________________


MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMISEN HYVÄKSYMISLOMAKE

Tällä lomakkeella tutkintoa suorittavat opiskelijat hakevat korvaavuuksia Vaasan yliopiston opetussuunnitelmien mukaisiin pakollisiin opintoihin muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankitulla osaamisella. Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemiseen on oma lomakkeensa.

Muulla kuin muodollisessa koulutuksessa hankittua osaamista on voinut syntyä esimerkiksi epävirallisen oppimisen (esim. täydennyskoulutukset, työpaikkojen lyhytohjelmat, vapaan sivistystyön koulutukset ym.) tai arkioppimisen (esim. työkokemus, luottamustoimissa tai harrastuksissa opitut asiat) yhteydessä.

Muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksilukemisen lähtökohtana ovat opintojaksojen ja -kokonaisuuksien osaamistavoitteet. Opiskelijan hankkimaa osaamista verrataan korvattaviksi esitettyjen opintojaksojen ja/tai -kokonaisuuksien osaamistavoitteisiin. Mikäli osaaminen ja osaamistavoitteet vastaavat toisiaan, voidaan korvaavuus myöntää joko kokonaan tai osittain. Opiskelijalta voidaan edellyttää kirjallisen dokumentoinnin lisäksi näyttöä osaamisestaan.

Lomakkeella voi hakea korvaavuuksia vain yhden oppiaineen opintoihin. Lomakkeen mukaan on liitettävä hyväksiluvun arvioimiseksi riittävä määrä liitteitä esim. diplomeja, työtodistuksia, portfolioita, oppimispäiväkirjoja, julkaisuja ja muita kirjallisia raportteja tai muita dokumentoituja osoituksia hankitusta osaamisesta. Akateemiset yksiköt sekä Kielikeskus antavat tarvittaessa tarkempia ohjeita osaamisen dokumentoinnista ja tarvittavista liitteistä.

Lomake liitteineen toimitetaan omaohjaajalle. Omaohjaajan yhteystiedot löytyvät www-sivuilta. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Huom! Mikäli anot esim. englannin kielen opintojakson korvaavuutta, kirjoita anomus englannin kielellä.


HAKIJAN TIEDOT

Nimi:      
Opiskelijanumero:      
Aloitusvuosi:      
Tavoitetutkinto/koulutusohjelma/opintosuunta:      
Sähköpostiosoite:      
Puhelinnumero:      
Postiosoite:      


Oppiaine, johon korvaavuutta haetaan
     

KOKEMUS

Kerro/listaa lyhyesti, minkälaista kokemusta sinulla on hyväksilukemista hakemaltasi alalta, esim. työsuhteet, kurssit, harrastukset, luottamustehtävät.

     


HANKITTU OSAAMINEN

Kuvaa edellä mainitun kokemuksen kautta hankkimaasi osaamista. Mitä olet oppinut tehtävien, toimien, kurssien ym. tekemisen kautta? Mitä uusia taitoja olet oppinut? Millaisia asioita osaat nyt? Pelkkä kokemus sinänsä ei riitä, vaan oleellista on sen kautta tapahtunut oppiminen. Esim. pelkästään yrityksessä työskentely ei vielä riitä korvaavuuden hakemiseen, mutta esim. se, että osaat laatia markkinointisuunnitelmia, tunnet markkinointiviestinnän käsitteet läpikotaisin ja hallitset asiakastietojärjestelmät, voi olla jo hyväksilukemisen kannalta relevanttia.

     

MITÄ OPINTOJAKSOJA/-KOKONAISUUKSIA HALUAT KORVATA?

Listaa tähän opintojaksot ja/tai -kokonaisuudet, jotka arvioit muualla hankitulla osaamisella korvaavasi. Huomaa, että voit hakea korvaavuuksia yhdellä lomakkeella vain yhden oppiaineen opintoihin.

     


MITEN OSAAMISESI VASTAA KORVATTAVIEN OPINTOJAKSOJEN/OPINTO-KOKONAISUUKSIEN OSAAMISTAVOITTEITA?

Kerro tässä perustelusi sille, miksi korvaavuus tulisi myöntää esittämiisi opintojaksoihin ja/tai -kokonaisuuksiin. Kerro, miten oma osaamisesi vastaa korvattaviksi esittämiesi opintojaksojen ja/tai -kokonaisuuksien osaamistavoitteita. Kerro myös, jos sinulla on jo olemassa joku konkreettinen näyttö osaamisestasi (esim. raportti, lausunto, muu kirjallinen työ tai dokumentoitu työsuoritus, julkaisu).

     


LIITTEET

Listaa tähän hakemuksesi mukaan liittämäsi ja hyväksiluvun arvioinnissa tarvittavat dokumentit (esim. työtodistukset, portfoliot, oppimispäiväkirjat, julkaisut jne.). Muista kuvata dokumenttien todentama osaaminen edellisessä kohdassa. Tarkempia ohjeita sopivista liitteistä saat tarvittaessa akateemisista yksiköistä tai Kielikeskuksesta.

     


HYVÄKSILUVUT MUISSA OPPIAINEISSA

Merkitse tähän, mikäli aiot hakea samalla kokemuksella korvaavuuksia myös toisen oppiaineen opintojaksoihin ja/tai -kokonaisuuksiin. Listaa opintojaksojen koodit ja nimet alla olevaan laatikkoon.

     



Vakuutan tässä lomakkeessa antamani tiedot oikeiksi ja paikkansapitäviksi.



Paikka ja pvm 



Allekirjoitus 


PÄÄTÖS

Korvaavuus myönnetään edellä esitettyjen ansioiden perusteella täysimääräisinä seuraaviin opintojaksoihin ja/tai -kokonaisuuksiin:

     


Hakijan osaamisesta vaaditaan alla olevia lisänäyttöjä. Korvaavuus myönnetään opintojaksoihin ja/tai -kokonaisuuksiin, mikäli näyttö suoritetaan onnistuneesti.

     


Korvaavuus myönnetään osittain seuraaviin opintojaksoihin. Hakijalta edellytetään seuraavia lisätehtäviä/näyttöjä opintojakson loppuunsaattamiseksi:

     


Hyväksiluku myönnetään.      	Hyväksiluku myönnetään osittain.       	 	

Hyväksilukua ei myönnetä. 	

	

Myönteisen tai kielteisen päätöksen perustelut:

     



Allekirjoitukset



Pvm 

Omaohjaaja/AHOT-vastaava

Dekaani tai dekaanin valtuuttama henkilö



Hyväksilukupäätökseen tyytymätön voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua. Oikaisua haetaan päätöksen tehneeltä opettajalta tai hallintoelimeltä. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut päätöksestä tiedon. Oikaisupyynnössä on tarkoin eriteltävä, mihin päätöksen kohtaan ja millä perusteilla oikaisua haetaan.
Oikaisupyyntöä koskeva päätös annetaan kirjallisesti. Oikaisupäätökseen tyytymätön voi saattaa asian tutkimus- ja koulutusneuvoston käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon. Oikaisupyyntö toimitetaan yliopiston kirjaamoon. Tutkimus- ja koulutusneuvostosta määrätään Vaasan yliopiston johtosäännössä. Tutkimus- ja koulutusneuvoston päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Yliopistolaki 558/2009 82 §, Vaasan yliopiston johtosääntö 10 §, Vaasan yliopiton tutkintosääntö 19 §


Osittain hyväksytystä tai kielteisestä päätöksestä on tiedotettu opiskelijaa (pvm) _____________________.



16.10.2019/hk

