TODISTUSANOMUS
LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

(opiskelija anoo)

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN 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

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 *)

Huom! Ei syventäviä opintoja
Pääaine

Laajuus (op)
P=

A=

Arvosana Vastuuhenkilön allekirjoitus tai
kuittaus OODI:n koostamisesta

Yht =
Sivuaineet:

P=

A=

Yht =
P=

A=

Yht =
P=

A=

Yht =
P=

A=

Yht =
P=

A=

Yht =
Muut opinnot yhteensä *)

Yhteensä:

Hyväksytty

Pääaineen ja sivuaineiden opintokokonaisuuksien ulkopuolelle jäävät ”M uut opinnot” eriteltyinä:
Arvosana Muut kieliopinnot (nimet) :

Kieliopinnot:
Toinen kotimainen kieli (

ruotsi

suomi)

Englanti 1

Englanti 3 (tekstin ymm.)

Englanti 2

Englanti 4 (puhutun ymm.)

Saksa 1

Saksa 3 (tekstin ymm.)

Saksa 2

Saksa 4 (puhutun ymm.)

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

Muun opintojakson koodi ja nimi:

Suorituspäivä

Laajuus (op)

Jatka tarvittaessa erilliselle liitteelle

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 LuK-tutkinnon laajuus yhteensä

op

Jatkatko välittömästi ylempään korkeakoulututkintoon (FM)

kyllä
en jatka

Jos et jatka, välitetään KELA:lle opintojen keskeytysilmoitus (opintotukikeskeytys)
Noudan todistuksen/todistukset tiedekunnan toimistosta
Pyydän lähettämään todistuksen/todistukset em. osoitteeseeni (toimitusmaksu 5 € ohessa)

Olen tietoinen, mikäli tutkintoni laajuus on yli 180 opintopistettä (=LuK-tutkinnon minimilaajuus), en voi hyödyntää ylimeneviä opintojani enää ylemmissä tutkinnoissani
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 tai muu selvitys opinnoista

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.
• Kandidaatintutkinnon minimilaajuus on vähintään 180 opintopistettä. Tutkinnon opintopisteisiin lasketaan vain valmiit opintojaksot, ei osasuorituksia (esim. tunniste tyyppiä 903000-01). Kandidaatintutkintoon 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.
• Kypsyysnäyte pitää suorittaa sekä alempaan että ylempään tutkintoon.
• Luonnontieteiden kandidaatintutkinnossa pää- ja sivuaineisiin laskettavat opinnot koostuvat vain perus- ja aineopinnoista ja pääaineen opintojen laajuus (sisältäen LuK-tutkielman) täytyy olla vähintään
60 opintopistettä.
• 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 25 op:n perusopintokokonaisuus).
Opiskelijan tulee pyytää opintojen koostamista kasvatustieteiden tiedekunnasta.
• Erillinen todistus opetettavista aineista ja opettajan pedagogisista opinnoista aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa opiskeleville kirjoitetaan vasta FM-todistuksen myönnön yhteydessä.
• 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).

