
 
LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA 

ERILLISTODISTUS 
Tiedekunnan erillistodistus voidaan myöntää ainoastaan vähintään 25 op:n (ns. approbatur-taso) tai  
vähintään 60 op:n (cum laude approbatur -taso) opintokokonaisuuden suorittaneille sekä ns. laudatur (tai 
sivulaudatur) opintokokonaisuuden suorittaneille (Huom! Ns. laudatur-opintojen vähimmäislaajuus vaihtelee  
koulutusohjelmittain). 
 

Sukunimi (myös entinen) ja etunimet 
 
 

Henkilötunnus 
 

Lähiosoite 
 
 
Postinumero ja postitoimipaikka 
 
 

Puhelin (koti/työ) 
 
 

Äidinkieli  /  koulusivistyskieli Sähköpostiosoite 
 

 
Suoritettu tutkinto ja tutkinnon suorituspäivämäärä ja -vuosi  (kopio tutk intotodistuksesta ja rek isteri-
otteesta liitteeksi

 

) 

 
Merk intä ko. oppiaineen vastuuhenkilöltä (nimetty laitoksella erikseen, professori tms.) 

Oppiaine / opetettava aine *) 
 
 

Laajuus (op) 

joista perustutkintoon on sisältynyt 

                    op **) 

Arvosana 
 

Vastuuhenkilön allekirjoitus 
 

Oppiaine / opetettava aine *) 
 
 

Laajuus (op) 

joista perustutkintoon on sisältynyt 

                    op **) 

  

Oppiaine / opetettava aine *) 
 
 

Laajuus (op) 

joista perustutkintoon on sisältynyt 
                    op **) 

  

 

*) Merkintä, jos kyse aineenopettajilta vaadittavasta kelpoisuusasetuksen mukaisesta vähintään 60 op:n 
tai vähintään 120 op:n opetettavan aineen opintokokonaisuudesta. 

Huom! Jos opiskelija anoo erillistodistusta tutkinnon suorittamisensa jälkeen ja todistukseen tulee maininta, että kyse 
on aineenopettajilta vaadittavasta kelpoisuusasetuksen mukaisesta vähintään 60 op:n tai vähintään 120 op:n opetetta-
van aineen opintokokonaisuudesta, on tämä erillinen todistus tällöin opettajankoulutukseen liittyvä vastaavuustodistus 
ja siitä voidaan periä 126 € / opetettava aine  (Valtioneuvoston asetus 1082/2009 ”Yliopistojen toiminnassa perittävistä 
maksuista”). Maksu voidaan periä silloin, kun opiskelijan perustutk innon (FM) suorittamisesta on kulunut 
yli kymmenen (10) vuotta ja/ tai kyse on muista kuin opiskelijan oman tiedekunnan opinnoista. Tarkem-
mat tiedot tiedekunnasta. 

**) ilmoitetaan yhteisopintopiste(/-viikko)määrä, jos osa opinnoista on sisältynyt aikaisemmin suoritet-
tuun tutkintoon tai tutkintoihin. 

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

Lisätietoja (tarvittaessa erillinen liite) 

 

 

 

TODISTUSANOMUS 
(opiskelija anoo) 



 

 

 

 

 

 

 Noudan todistuksen/todistukset tiedekunnan toimistosta. 

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

ohessa
 

). 

 
Olen tietoinen erillistodistukseeni merkittävien oppiaineiden kokonaisarvosanoista ja hyväksyn 
ne. 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) 
 
 Loppumerkinnät (oheinen anomuslomake) 
 
 Toimitusmaksu 5 € (jos todistus/todistukset lähetetään postitse) 
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