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FL-TUTKINNON ANOMINEN
Filosofian lisensiaatin tutkinnon suorittamisen loppuvaiheet:
Opiskelijan ja laitoksen osuus:
1. Oppiaineen professorin ja ohjaajan (-jien) esitys jatko-opintosuunnitelmasta laitoksella
asian käsittelyyn nimetylle elimelle
- FL-tutkinnon opintosuunnitelma laaditaan oppiaineen professorin ja ohjaajan (-jien) kanssa
- esityksen jatko-opintosuunnitelmaksi allekirjoittaa asianomainen opiskelija, oppiaineen professori sekä ohjaaja/ohjaajat
- laitoksella asian käsittelyyn nimetyn elimen (TETR, gradu-ryhmä tms,) päätös jatko-opintosuunnitelman hyväksymisestä (Huom! jos perustutkinto tehty muualla kuin ko laitoksella, lopullisen opinto-oikeuden myöntää dekaani jatko-opintosuunnitelman hyväksymisen jälkeen)
- opinto-oikeus kirjataan rekisteriin (OODI:iin) tiedekunnassa
- ilmoittautuminen läsnäolevaksi opiskelijaksi (tehtävä joka lukuvuodeksi yliopiston opiskelijapalveluissa)

Laitoksen osuus:
2. Pääaineen opinnot
- merkintä suoritusrekisteriin (OODI)
- perustutkinnosta (FM, FK, DI, jne) voi käyttää ylimääräisiä opintoja (mainitaan suunnitelmassa), jos tutkinto on
tehty ennen 1.8.2005 voimassa olleen asetuksen (221/1994) mukaisesti. Uuden 1.8.2005 voimaan tulleen asetuksen (794/2004) mukaan valmistuneet eivät voi käyttää tutkintoon ylimääräisenä sisältyneitä opintoja jatkotutkinnossaan.

3. Sivuaineen/sivuaineiden aine- tai syventävät opinnot
- merkintä suoritusrekisteriin (OODI)
- perustutkinnosta (FM, FK, DI, jne) voi käyttää ylimääräisiä opintoja (mainitaan suunnitelmassa), jos tutkinto on
tehty ennen 1.8.2005 voimassa olleen asetuksen (221/1994) mukaisesti. Uuden 1.8.2005 voimaan tulleen asetuksen (794/2004) mukaan valmistuneet eivät voi käyttää tutkintoon ylimääräisenä sisältyneitä opintoja jatkotutkinnossaan.

4. Esitys lisensiaatintutkimuksen tarkastajista tiedekuntaan
- oppiaineen professori esittää, tutkimusdekaani päättää

5. Lisensiaatintutkimus (1 sidottu ja 1 irtolehtipainos) lausuntoineen ja tiivistelmä tiedekuntaan
- tiedekunnan akateeminen arviointiryhmä hyväksyy ja arvostelee opinnäytteen
- tekijälle varataan aikaa mahdollisen vastineen antamiseen lausunnosta akateemisen arviointiryhmänkokousta
edeltävään päivään asti
- tekijällä valitusoikeus arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista

Opiskelijan osuus:
6. Anomuslomakemerkinnät
- sivuainemerkinnät aineittain (min. 15 op / aine)
- pääainemerkintä pääaineen edustajalta
- merkintä muista opinnoista (ei sis. edellisiin) pääaineen edustajalta
- yo. merkinnöissä mainittava, jos niihin on sisältynyt perustutkintoon ylimääräisenä kuuluneita opintoja

7. FL-tutkintoanomus tiedekuntaan
- mukana anomuslomake, jossa kokonaisuusmerkinnät, todistus läsnäolosta (erillinen opiskelutodistus) sekä opintosuoritusrekisterin ote laitokselta)
- osoiteilmoitus ja työllistymistä koskeva seurantakysely

Tiedekunnan osuus:
8. Opintosuoritusrekisterin ja loppumerkintöjen vertaus
- Tiedekunnan opintoasioiden palvelupiste Riitta Heiska ja opintoasiainpäällikkö

9. FL-tutkintotodistus
- dekaanin päätös tutkinnoista erikseen ilmoitettuina päivinä
Opintoasiainpäällikkö
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