TODISTUSANOMUS
LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

(opiskelija anoo)

FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO (Opiskelijan oltava läsnäolevaksi ilmoittautunut)
Henkilötunnus

Sukunimi (myös entinen) ja etunimet
Lähiosoite
Puhelin (koti/työ)

Postinumero ja postitoimipaikka
Äidinkieli
suomi O
muu:

ruotsi

O

koulusivistyskieli (perusaste-/lukiokieli)
suomi O ruotsi O (Huom. Kypsyysnäytekieli)
muu:

Sähköpostiosoite

Koulutusohjelma
Suuntautumisvaihtoehto

Pääaineen pro gradun nimi englanniksi (tarvitaan Diploma Supplementtiin), kirjoitettava tekstinkäsittelyohjelmalla tms. erilliselle liitteelle

OPINTOSUORITUKSET Pääaineen ja oman tiedekunnan sivuaineiden merkinnät/koostamiset ko. oppiaineen vastuuhenkilöltä (nimetty laitoksella erikseen). Ns. muiden opintojen (sis. mm. kieliopinnot) koostaminen pääainelaitoksella.
Muiden tiedekuntien sivuaineiden merkinnät koostamispyynnöllä ao. oppiaineen toimiston Oodi-yhteyshenkilön kautta *)
Pääaine

Laajuus (op)
Vain syventäviä opintoja

Arvosana Vastuuhenkilön allekirjoitus /
kuittaus OODI:n koostamisesta

Yht =
Sivuaineet:

P=

A=

S=

A=

S=

A=

S=

Yht =
P=
Yht =
P=
Yht =
Muut opinnot yhteensä *)

Yhteensä:

Opetettavien aineiden opinnot:

Laajuus (op)

Hyväksytty

Arvosana

Vastuuhenkilön allekirjoitus

Pääaineen ja sivuaineiden opintokokonaisuuksien ulkopuolelle jäävät "M uut opinnot" eriteltyinä:
Muun opintojakson koodi ja nimi:

Sisältäen myös kieliopinnot, ellei niitä ole suoritettu jo alempaan tutkintoon
Laajuus
(Toinen kotimainen kieli (ruotsi / suomi) ja / tai vieras kieli suullinen ja kirjalli- Suorituspäivämäärä (op)
nen samassa kielessä) Katso erillinen ohje hakulomakkeen lopusta

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

LIITTEET
1. Hyväksytty henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS) tms. kirjallinen selvitys anomuksen liitteeksi,
josta selviää myös mahdollista aikaisempaa tutkintoa täydentävät opinnot (ns. siltaopinnot) niiden nimet,
määrät ja laajuudet opintopisteinä.
HUOM! Siltaopinnot ovat ylimääräisiä opintoja. Niitä ei lasketa FM-tutkinnon minimilaajuuteen (120 op).
2. Mikäli opiskelija on suorittanut vanhan tutkintoasetuksen mukaisen (opintoviikoilla) kandidaatintutkinnon samassa koulutusohjelmassa kuin missä suorittaa tämän FM-tutkinnon, tällöin anomuksen liitteeksi
erillinen selvitys tai kopio luonnontieteiden kandidaatin tutkintotodistuksen rekisteriotteesta, josta selviää LuK-tutkintoon kuuluneet syventävät opinnot (koskee vain opintoviikoilla suoritettuja LuK-tutkintoja).

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 FM-tutkinnon laajuus yhteensä

op

Onko suoritettava FM-tutkinto tehty muuntokoulutuksessa / maisteriohjelmassa
muuntokoulutus

maisteriohjelma (ohjelman nimi)

Noudan todistuksen/todistukset tiedekunnan toimistosta
Pyydän lähettämään todistuksen/todistukset em. osoitteeseeni (toimitusmaksu 5 € ohessa)
Olen tietoinen, mikäli tutkintoni laajuus on yli 120 opintopistettä (=FM-tutkinnon minimilaajuus), en voi hyödyntää ylimeneviä opintojani enää jatko-opinnoissani.

Olen tietoinen tutkintotodistukseeni merkittävien pää- ja sivuaineiden kokonaisarvosanoista ja
hyväksyn ne.
HUOM! Jos om alla 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 tutkintotodistusanomuksen 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)
HOPS

Ohjeita
• Huolellisesti täytetty lomake on jätettävä tiedekunnan kanslian opintopalveluihin. Anomusten 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 tutkinnon rakenteeseen liittyvät asiat opinto-oppaasta ja tarvittaessa ko. oppianeen opintoneuvojalta.
• Vain yksi tutkintoanomus / tutkinnon myöntöpäivä eli tutkintotodistusta sekä luonnontieteiden kandidaatin tutkinnosta että filosofian maisterin tutkinnosta (tai vastaavasti FL- ja FT-tutkinnosta) ei voi
saada yhtäaikaa, vaan kahden eri tutkintotodistusten myöntöajan puitteissa.
• Maisterintutkinnon minimilaajuus on vähintään 120 opintopistettä. Tutkinnon opintopisteisiin lasketaan
vain valmiit opintojaksot, ei osasuorituksia (esim. tunniste tyyppiä 903000-01). Maisterintutkintoon
sisällytettyjä opintoja ei voi sisällyttää enää jatkotutkintoihin.
• Pää- ja sivuaineen opintokokonaisuudet on oltava koostettuina Oodissa. Koostaminen tehdään opiskelijan pyynnöstä oppiainelaitoksella. Kaikkien tutkintoon kuuluvien opintojen on oltava rekisterissä anomuksen viimeisenä jättöpäivänä.
• Alempaan tutkintoon (ns. pohjatutkintoon) sisältyneitä opintoja ei voi enää käyttää hyväksi FMtutkinnossa (koskee vain uuden tutkintorakenteen mukaisia opintopisteillä suoritettuja tutkintoja).
• Alempaa tutkintoa täydentävät opinnot (ns. siltaopinnot) ovat opintoja, joita ei voi laskea mukaan FMtutkinnon minimilaajuteen ja niiden laajuus voi olla enintään 60 opintopistettä (Huom! ilmoitetaan erillisellä liitteellä).
• Mikäli hakija on suorittanut alempaan korkeakoulututkintoon tutkintoasetuksen ja opetussuunnitelman
mukaiset kieliopinnot, hänen ei tarvitse suorittaa niitä enää FM-tutkinnossa
• Kypsyysnäyte pitää suorittaa sekä alempaan että ylempään tutkintoon.
• FM-tutkinnossa pääaineeseen laskettavat opinnot (sisältäen pro gradu-tutkielman) koostuvat vain syventävistä opinnoista ja näiden opintojen yhteislaajuus täytyy olla vähintään 60 opintopistettä.
• Mikäli opiskelijalla on pääaineeseen kuuluvia perus- ja aineopintoja, voidaan ne laskea mukaan tutkintoon ns. muina opintoina, mutta ei pääaineeseen.
• Sivuaineeksi voidaan merkitä vähintään 15 op:n laajuinen saman oppiaineen opinnoista kostettu kokonaisuus (koskee vain luonnontieteellisen tiedekunnan oppiaineita).
• Kielikeskuksessa suoritetut kieli-, kulttuuri ja viestintä-opinnot, joiden opintokokonaisuuksia ei ole arvosteltu, voidaan kuitenkin merkitä sivuaineeksi, jos niiden laajuus on vähintään 15 op (tutkintoon opetussuunnitelman mukaan mahdollisesti pakollisena kuuluneita opintoja ei lasketa tähän mukaan).
• Opettajan pedagogiset opinnot merkitään sivuaineeksi (vähintään 35 op:n aineopintokokonaisuus).
Opiskelijan tulee pyytää opintojen koostamista kasvatustieteiden tiedekunnasta.
• Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa opiskelleille kirjoitetaan erillinen todistus opetettavista aineista ja opettajan pedagogisista opinnoista FM-todistuksen liitteeksi.
• Toisessa kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa suoritetuilla opinnoilla voidaan korvata pää- ja/tai
sivuaineen opintoja. Hyväksilukemisesta vastaa oppiainelaitos. Jos on kyseessä toisessa kotimaisessa
yliopistossa suoritetuilla sivuainekokonaisuudesta tai Oulun yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetusta sivuainekokonaisuudesta, opinnot voidaan myös merkitä itsenäiseksi sivuaineeksi. Tällöin hyväksilukemista haetaan opintoasiainpäälliköltä. Hakemuksen mukaan on liitettävä selvitys suoritetuista
opinnoista (laajuudet sekä opintoviikkoina että -pisteinä sekä kokonaisuuden englanninkielinen nimi).
• Opintokokonaisuuksiin kuulumattomien opintojaksojen opintopisteet merkitään kohtaan ”muut opinnot”.
• Opintokokonaisuudet arvostellaan opintopisteillä painotettuna keskiarvona (yliopiston yhteinen päätös).
• Allekirjoittamalla tämän anomuksen ilmoitat samalla, että et halua antaa vastinetta pro gradu tutkielmasi arvostelusta.

