-ANSÖKNINGSBLANKETT

På en blankett kan du ansöka om studierätt för kurser vid endast
en fakultet/avdelning vid ett universitet.

FÖR FLEXIBEL STUDIERÄTT
1. SÖKANDES PERSONUPPGIFTER (ifylls av den studerande)
Födelsedatum
Släkt- och förnamn

Födelsedatum (dd.mm.åååå) *
_______ . _______ . _______________
Släktnamn*

OBS! Fält märkta med stjärna är obligatoriska.
Personbeteckningens slutdel *
(utlänningar räcker födelsedatumsom
obligatorisk uppgift )
Förnamn (strecka under tilltalsnamnet) *

Gatuadress *

Adress

Telefon

Postnummer *

Postanstalt *

Mobiltelefon

Hemtelefon

E-post
Man

Kvinna

Nationalitet *

Finländsk

Annan, vilken ______________________________

Modersmål *

Finska

Svenska

Kön *
Hemkommun *

Engelska

Annat, vilket: ______________________________

Studiespråk
(om andra språk utöver
modersmålet)

2. UPPGIFTER OM SÖKANDES STUDIER (ifylls av den studerande)
Hemuniversitet *
Matrikelnummer *
Fakultet/avdelning och utbild- Fakultet/avdelning *
ningsprogram/huvudämne

Utbildningsprogram/huvudämne (eller motsvarande) *

Examen *

Examen som de ansökta
studierna planeras ingå i

Studierna för examen har inletts *

Examen beräknas avläggas *

Avlagda studier

Omfattningen av studier avlagda för examen vid
ansökningstidpunkten (sv/sp) *

Omfattningen av studier i huvudämnet (eller motsvarande)
avlagda vid ansökningstidpunkten (sv/sp). *

Tidigare JOO-studier

Har du tidigare beviljats JOO-studierätt? *
Nej

Ja

Måluniversitet och slutdatum för tidigare beviljad JOO-studierättt

Tilläggsuppgifter om studierna
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På en blankett kan du ansöka om studierätt för kurser vid endast
en fakultet/avdelning vid ett universitet.

FÖR FLEXIBEL STUDIERÄTT
3. ANSÖKT JOO-STUDIERÄTT(ifylls av den studerande)

OBS! Fält märkta med stjärna är obligatoriska.

Måluniversitet
/-enhet *
Fakultet/avdelning/
institution *
Studiehelhet
Ämne: ______________________________________________

Ansökta JOO-studier *

Studiehelhet: _________________________________________ och omfattning __________
Specificera i tabellen nedan vilka studieperioder/kurser som ingår i helheten, ange också omfattning
och startdatum.

Kurser/studieperioder
Ange i tabellen nedan vilka studieperioder/kurser du ansöker till, ange också omfattning och startdatum.

Studieperioder/kurser
som ingår i studiehelheten

Studieperiodens namn *

eller

1

Enskilda studieperioder/
kurser

2

Studieperiodens
kod

Studieperiodens
omfattning (sv/sp) *

Termin, då du tänker
avlägga studierna *

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

De ansökta studierna
kommer att ingå i
examens *

Huvudämnesstudier

Valbara studier

Biämnesstudier

Fritt valbara eller övriga studier

Motivering till din
ansökan om studierätt *

Datum och ort *

Underskrift och namnförtydligande *

Studerandes underskrift
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FÖR FLEXIBEL STUDIERÄTT
4. HEMUNIVERSITETETS FÖRORD (ifylls av avsändande universitet)
Beslut
Den studerande kan räkna
till godo de förordade
studierna i examen som
avläggs vid hemhögskolan.
Samtidigt förbinder sig
hemhögskolan att betala för
de studier den studerande
avlägger enligt gällande
JOO-avtal.

Beviljande av studierätt förordas för tiden _______________________________________________
Ansökan förordas med följande ändringar:

Ansökan förordas inte

Studiepresentationsutdrag

Studiepresentationsutdrag bifogas

Motivering till avslag
av ansökan eller
delar av den

Beslutsfattarens/
handläggarens
underskrift

Datum, underskrift och namnförtydligande

Hemuniversitetets stämpel

Hemuniversitetets
stämpel

Namn

Tjänsteställning

Telefon

E-post

Handläggare
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FÖR FLEXIBEL STUDIERÄTT
5. MÅLUNIVERSITETETS BESLUT OM STUDIERÄTT (ifylls av mottagande universitet)
Beslut

Studierätt beviljas för tiden ______________________________________________________
Studierätt beviljas med följande ändringar:

Studierätt beviljas inte

Motivering till avslag
av ansökan eller
delar av den

Den beviljade studierätten ingår inte i JOO-faktureringen. Ange orsaken till att faktura inte skickas.

Fakturering
Beslutsfattarens/
-fattarnas/handläggarens
underskrift

Datum, underskrift och namnförtydligande

Måluniversitetets stämpel

Måluniversitetets stämpel

Namn

Tjänsteställning

Telefon

E-post

Handläggare
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