
 
LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA 

 
 

FILOSOFIAN  LISENSIAATIN  TUTKINTO  
 
 

Sukunimi (myös entinen) ja etunimet 

 

Henkilötunnus 
 

Lähiosoite 

 
Postinumero ja postitoimipaikka 

 

Puhelin (koti/työ) 
 

Äidinkieli 
suomi    O         ruotsi    O 
muu: 

Koulusivistyskieli (perusaste-/lukiokieli) 
suomi    O         ruotsi    O 

muu: 

Sähköpostiosoite 

 

Koulutusohjelma 
 
Suuntautumisvaihtoehto 
 
Perustutkinto 

LuK FM DI Muu (mikä) 
 
Lisensiaatintutkimuksen nimi englanniksi (tarvitaan vain englanninkieliseen todistukseen) kirjoitettava teks-
tinkäsittelyohjelmalla tms. (tarvittaessa erilliselle liitteelle) 
 
 
 
 
 
 
Lisensiaatintutkimuksen arvolause 

 
Hyväksymispäivämäärä 
 

 
OPINTOSUORITUKSET Pääaineen ja oman tiedekunnan sivuaineiden merkinnät/koostamiset ko. oppiaineen vas-
tuuhenkilöltä (nimetty laitoksella erikseen). Ns. muiden opintojen koostaminen pääainelaitoksella *). Muiden tiedekunti-
en sivuaineiden merkinnät koostamispyynnöllä ao. oppiaineen toimiston Oodi-yhteyshenkilön kautta. 
 

Pääaine 
 
 

Laajuus (op) 
joista perustutkintoon on ylimääräisenä 

sisältynyt                    op 1) 

Arvosana 
 

Vastuuhenkilön allekirjoitus / kuitta-
us OODI:n koostamisesta 
 

Sivuaineet: 
 

Laajuus (op) 
joista perustutkintoon on ylimääräisenä 

sisältynyt                   op  1) 

  

 
Laajuus (op) 
joista perustutkintoon on ylimääräisenä 

sisältynyt                   op  1) 

  

 
Laajuus (op) 
joista perustutkintoon on ylimääräisenä 

sisältynyt                   op  1) 

  

Muut opinnot yhteensä *) 
Laajuus (op) 
joista perustutkintoon on ylimääräisenä 

sisältynyt                   op  1) 

  

Arvosanat:  1/5 Välttävät;  2/5 Tyydyttävät;  3/5 Hyvät;  4/5 Kiitettävät;  5/5 Erinomaiset tiedot;  Hyväksytty 

TODISTUSANOMUS 
(opiskelija anoo) 

myös englannin- 
kielinen todistus 



 
Tutkintoon sisältyvät opintopisteet eri oppilaitoksissa suoritetuista opinnoista: 

Omassa yliopistossa suoritetut opintopisteet op 

Avoimessa yliopistossa suoritetut opintopisteet op 

Muissa yliopistoissa suoritetut opintopisteet op 

Ammattikorkeakoulussa suoritetut opintopisteet op 

Ulkomaal. oppilaitoksissa suoritetut opintopisteet op 

Muut opintopisteet op 

Koko FL-tutkinnon laajuus yhteensä op 
 
 
 
 Noudan todistuksen/todistukset tiedekunnan toimistosta 

 Pyydän lähettämään todistuksen/todistukset em. osoitteeseeni (toimitusmaksu 5 € 
ohessa) 

 
1) Mikäli tutkinnonsuorittaja on tehnyt ylemmän tutkintonsa (ns. pohjatutkintonsa) uuden tut-
kintorakenteen mukaisesti opintopisteillä, siihen mahdollisesti sisältyneitä ylimääräisiä opin-
toja ei voi enää käyttää hyväksi jatkotutkinnossa. 
 
Olen tietoinen tutkintotodistukseeni merkittävien pää- ja sivuaineiden kokonaisarvosanoista ja 
hyväksyn ne. 

(HUOM! Jos omalla vastuullasi olet jättänyt anomuslomakkeen ja liitteiden toimittamisen tiedekuntaan 
laitoksen (tai jonkun muun) tehtäväksi, sinun on ehdottomasti varmistettava laitokselta pää- ja sivuaineittesi 
kokonaisarvosanat sekä anomuksesi toimittaminen tiedekuntaan viimeistään ennen tutkintotodistusanomuk-
sen jättöpäivämäärää. Todistuksen myöntämisen jälkeen arvostelua ei voi enää muuttaa. 
 
 
 
 
______________________________ ,  __________________kuun  _____  päivänä  20____ 
 
 
___________________________________________________ 
 Allekirjoitus 
 
 
 
Liitteet (liitettävä anomuslomakkeen mukaan myös silloin, jos anomus lähetetään laitoksen kautta) 
 
 Todistus läsnäolosta (erillinen opiskelutodistus tai toimiston kuittaus pääainelaitokselta) 

 Loppumerkinnät (oheinen anomuslomake) 

 Opintosuoritusrekisterin ote (koostettuna pää- ja sivuaineet) 

 Tutkinnon suorittaneen osoiteilmoitus 

 Työllistymistä koskeva seurantakysely 

 Toimitusmaksu 5 € (jos todistus/todistukset lähetetään postitse) 

 
  

  

  

  

  

  



 
Ohjeita 
 

• Huolellisesti täytetty lomake on jätettävä tiedekunnan toimiston opintopalveluihin. Anomus-
ten viimeiset jättöpäivät ilmoitetaan lukukausittain mm. luonnontieteellisen tiedekunnan 
www-sivulla: http://www.science.oulu.fi/suomi/tiedekuntaneuvosto.html 

• Puutteellisesti täytetty hakemus saattaa viivästyttää todistuksen myöntämistä! Tarkista tut-
kinnon rakenteeseen liittyvät asiat opinto-oppaasta ja tarvittaessa ko. oppianeen opinto-
neuvojalta. 

• Ylempään tutkintoon (ns. pohjatutkintoon) sisältyneitä opintoja ei voi enää käyttää hyväksi 
FL-tutkinnossa, mikäli ylempi tutkinto on ollut uuden tutkintorakenteen mukainen opintopis-
teillä (op) suoritettu tutkinto. 

• Pää- ja sivuaineen opintokokonaisuuksien on oltava koostettuina Oodissa. Koostaminen 
tehdään opiskelijan pyynnöstä oppiainelaitoksella. Kaikkien tutkintoon kuuluvien opintojen 
on oltava rekisterissä anomuksen viimeisenä jättöpäivänä.  

• Lisensiaatintutkinnon minimilaajuus on vähintään 150 opintopistettä, joista vähintään 60 
opintopistettä on pää- ja sivuaineen teoria- ja erikoistumisopintoja. Tutkinnon opintopistei-
siin lasketaan vain valmiit opintojaksot, ei osasuorituksia (tunniste tyyppiä 902000-01). 

• Opintokokonaisuudet arvostellaan opintopisteillä painotettuna keskiarvona. Lisensiaatintut-
kimuksen arvosanaa ei huomioida opintokokonaisuuden arvosanaa laskettaessa (yliopiston 
yhteinen päätös). 

• Sivuaineeksi voidaan merkitä vähintään 15 op:n laajuinen saman oppiaineen opinnoista 
kostettu kokonaisuus (koskee vain luonnontieteellisen tiedekunnan oppiaineita).  

• Opintokokonaisuuksiin kuulumattomien opintojaksojen opintopisteet merkitään kohtaan 
”muut opinnot”. 

• Lisensiaatintutkimusten arvostelu muuttuu 1.8.2009  5-portaiseksi (1-5) ja sitä sovelletaan 
kaikkiin niihin jatko-opiskelijoihin, joiden lisensiaatintutkimuksen tarkastajat on määrätty 
1.8.2009 jälkeen. 

• Allekirjoittamalla tämän anomuksen ilmoitat samalla, että et halua antaa vastinetta lisensi-
aatintutkimuksesi arvostelusta. 
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