-ANSÖKNINGSBLANKETT
IFYLLNINGSANVISNINGAR FÖR STUDERANDE

1. SÖKANDES PERSONUPPGIFTER
Födelsedatum och personbeteckning:

- Födelsedatum (obligatorisk uppgift): Fyll i din födelsedatum i formen dag, månad, år (t.ex. 05.04.1970).
- Personbeteckningens slutdel (utlänningar räcker födelsedatum som obligatorisk uppgift).

Adress: (obligatorisk uppgift)

Ange din adress under studieåret. Beslutet om din ansökan om studierätt postas till denna adress.

Telefon:

Ange det telefonnummer på vilket du i regel är anträffbar kl. 8-16.

E-post:

Om du aktivt använder e-post, ange den adress på vilken du är anträffbar för frågor om studierna (t.ex. begäran om
tilläggsinformation för ansökan).

2. UPPGIFTER OM SÖKANDES STUDIER
Hemuniversitet: (obligatorisk uppgift)

Universitet vid vilket du har rätt att avlägga grund- eller forskarexamen.

Matrikelnummer: (obligatorisk uppgift)

Ange ditt matrikelnummer vid hemuniversitetet.

Fakultet/avdelning och utbildningsprogram/huvudämne

- Fakultet/avdelning (obligatorisk uppgift): Ange den fakultet eller avdelning där du har rätt att avlägga examen.
- Utbildningsprogram/huvudämne (eller motsvarande) (obligatorisk uppgift): Ange utbildningsprogrammet och/eller
huvudämnet för din examen.

Examen som de ansökta studierna planeras ingå i:

- Högskoleexamen inom vilken du vill till godo de ansökta JOO-studierna (obligatorisk uppgift).
- Examensnivå (obligatorisk uppgift).

Ange på vilken nivå du skall avlägga examen
- Lägre högskoleexamen: kandidatexamen (t.ex. AFK, EK, KH, KN, MuK, PK, PsK, TK, TeK), farmaceut, rättsnotarie.
- Högre högskoleexamen: magisterexamen (t.ex. AFM, EM, FM, MuM, PM, PsM, TM, TeM), jur.kand-examen,
med.lic-examen, provisor, arkitekt, officer, diplomingenjör.
- Forskarexamen: licentiatexamen (t.ex. AFL, EL, FL, JL, MuL, PL, PsL, TL, TeL), doktorsexamen
(t.ex. AFD, ED, FD, JD, MuD, PD, PsD, TD, TeD), specialläkarexamen.

Studierna för examen har inletts: (obligatorisk uppgift)

Ange det år då du fick studierätt för den grund- eller forskarexamen i vilken du vill räkna till goda JOO-studierna.

Examen beräknas avläggas: (obligatorisk uppgift)

Ange det år då du enligt planerna (t.ex. personlig studieplan) kommer att avlägga din examen.

Avlagda studier:

- Omfattningen av studier avlagda för examen vid ansökningstidpunkten (obligatorisk uppgift): Ange antalet studieveckor eller
studiepoäng somfinns införda på ditt studiepresentationsutdrag.
- Omfattningen av studier i huvudämnet avlagda vid ansökningstidpunkten (obligatorisk uppgift): Ange antalet studieveckor eller
studiepoäng du avlagt inom ditt huvudämne/utbildningsprogram (eller motsvarande) som finns införda på ditt studiepresentationsutdrag.

Tidigare JOO-studier:

Måluniversitet och slutdatum för tidigare beviljad JOO-studierätt (obligatorisk uppgift om du tidigare har beviljats JOO-studierätt):
Ange för varje beviljad studierätt läsår eller datum då studierätten upphörde samt måluniversitetet. Om studierätten fortfarande är i kraft,
ange beviljade/avlagda studier (i studieveckor/studiepoäng).

3. ANSÖKT JOO-STUDIERÄTT
Måluniversitet/-enhet:(obligatorisk uppgift)

Måluniversitet: Det universitet som arrangerar de studier för vilka du ansöker flexibel studierätt.
Ange vid behov också den enhet vid måluniversitetet som arrangerar studierna, t.ex. Åbo handelshögskolas enhet i Björneborg,
Hankens enhet i Vasa eller Helsingfors, Åbo universitets lärarutbildningsenhet i Raumo, Joensuu universitets enhet i Nyslott.

Fakultet/avdelning/institution: (obligatorisk uppgift)

Fakultet/avdelning/institution vid måluniversitetet som arrangerar de kurser du ansöker till.
Du hittar denna information i måluniversitetets studiehandbok.

Ansökta JOO-studier: (obligatorisk uppgift)

- Om du ansöker om studierätt för en studiehelhet, ange ämne och helhetens namn samt omfattning. Specificera i tabellen här under vilka
studieperioder/kurser som ingår i helheten, ange också omfattning och när du planerar att avlägga kursen.
- Om du ansöker om studierätt till enskilda studieperioder/kurser, ange de studier du ansöker till i tabellen, ange också omfattning och
när du planerar att avlägga kursen.

Motivering till din ansökan om studierätt: (obligatorisk uppgift)

Skriv en motivering till varför du ansöker om studierätt exempelvis utgående från din studieplan. Om du ansöker om förlängning
av tidigare beviljad studierätt, förklara varför dina studier inte har framskridit enligt de ursprungliga planerna.

Kom ihåg att underteckna ansökan!

