
HHaakkeemmuuss  OOuulluunn  yylliiooppiissttoonn  lluuoonnnnoonnttiieetteeeelllliisseeeenn  ttiieeddeekkuunnttaaaann  
AApppplliiccaattiioonn  ffoorr  AAddmmiissssiioonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOuulluu  FFaaccuullttyy  ooff  SScciieennccee  

JJaattkkoo--ooppiisskkeelliijjaatt  //  PPoossttggrraadduuaatteess  
OOppiisskkeelliijjooiillllaa  oollttaavvaa  vväähhiinnttäääänn  yylleemmppii  kkoorrkkeeaakkoouulluuttuuttkkiinnttoo  mmaaiisstteerrii  ttmmss..  ssoovveellttaavvaallttaa  aallaallttaa  //    
SSttuuddeennttss  hhoollddiinngg  aa  MMaasstteerr’’ss  DDeeggrreeee  oorr  eeqquuiivvaalleenntt  ffrroomm  aa  ssuuiittaabbllee  ffiieelldd  mmaayy  aappppllyy  ffoorr  ppoossttggrraadduuaattee  ssttuuddiieess  

JJaattkkoo--ooppiinnttoo--ooiikkeeuuddeenn  hhaakkuu  oonn  yymmppäärriivvuuoottiinneenn  //  PPoossttggrraadduuaattee’’ss  aapppplliiccaattiioonnss  aarree  hhaannddlleedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  yyeeaarr  
  

HHeennkkiillööttuunnnnuuss  
FFiinnnniisshh  PPeerrssoonnaall  IIddeennttiittyy  CCooddee  oorr  DDaattee  ooff  bbiirrtthh  ((dddd//mmmm//yyyyyyyy))  
  
  
            ││              ││              ││              ││              ││              ││  ––  ││              ││              ││              ││              

MMiieess  //  MMaallee  

OO  

NNaaiinneenn//  FFeemmaallee  

OO  

ÄÄiiddiinnkkiieellii  //  NNaattiivvee  llaanngguuaaggee  

ssuuoommii      OO                  rruuoottssii        OO  
mmuuuu  //  ootthheerr::  

AAssiiooiinnttiikkiieellii  ((jjooss  eeii  ääiiddiinnkkiieellii))  
OOffffiicciiaall  llaanngguuaaggee  ((iiff  nnoott  ssaammee  aass  
nnaattiivvee  llaanngguuaaggee))  

SSuukkuunniimmii  ((mmyyööss  eennttiisseett))  //  SSuurrnnaammee,,  ((aallssoo  ffoorrmmeerr))  

  

EEttuunniimmeett,,  ppuuhhuutttteelluunniimmii  aalllleevviiiivvaattaaaann  //  FFiirrsstt  nnaammee((ss)),,  uunnddeerrlliinnee  uussuuaall  

LLäähhiioossooiittee  //  SSttrreeeett  aaddddrreessss  

  

PPoossttiinnuummeerroo  //  
PPoossttccooddee  
  
  

PPoossttiittooiimmiippaaiikkkkaa  //  CCiittyy  
  

KKoottiikkuunnttaa  //  PPllaaccee  ooff  ddoommiicciillee  

  

KKaannssaallaaiissuuuuss  //  NNaattiioonnaalliittyy  

PPuuhheelliinnnnuummeerroo  ((mmyyööss  ssuuuunnttaannuummeerroo))  //  TTeelleepphhoonnee  ((iinncclluuddiinngg  aarreeaa  ccooddee))  

  

SSäähhkkööppoossttii  //  EE--mmaaiill  aaddddrreessss  

  

KKoouulluuttuussoohhjjeellmmaa,,  jjoonnkkaa  ooppiisskkeelluuooiikkeeuuttttaa  hhaaeettaaaann  //  NNaammee  ooff  tthhee  DDeeggrreeee  PPrrooggrraammmmee  ttoo  wwhhiicchh  yyoouu  wwiisshh  ttoo  bbee  aaddmmiitttteedd  
  
      KKoouulluuttuussoohhjjeellmmaa  //  DDeeggrreeee  PPrrooggrraammmmee  

  
PPOOHHJJAAKKOOUULLUUTTUUSS  //    EEDDUUCCAATTIIOONN  

HHaakkeemmuukksseenn  lliiiitttteeeekkssii  ooiikkeeaakkssii  ttooddiisstteettttuu  kkooppiioo  ssuuoorriitteettuussttaa  mmaaiisstteerriinn  ttaaii  vvaassttaaaavvaassttaa  ttuuttkkiinnttoottooddiissttuukksseessttaa  sseekkää  
ttooddiissttuukksseenn  lliiiitttteeeennää  oolleevviissttaa  rreekkiisstteerriiootttteeiissttaa  //    
PPlleeaassee  iinncclluuddee  rreelleevvaanntt  aattttaacchhmmeennttss::  OOffffiicciiaall  ccooppiieess  ooff  ddeeggrreeee  cceerrttiiffiiccaatteess  //  ddiipplloommaass  aanndd  ttrraannssccrriipptt  ooff  rreeccoorrddss  ((aa  lliisstt  ooff  aa  
ssttuuddeenntt''ss  ggrraaddeess))..  CCooppiieess  ooff  bbootthh  oorriiggiinnaall  aanndd  ttrraannssllaatteedd  iinnttoo  EEnngglliisshh  

YYlliiooppiissttoonn  nniimmii  //  NNaammee  ooff  UUnniivveerrssiittyy  
  
  
  

KKaauuppuunnkkii,,  mmaaaa  //  CCiittyy,,  ccoouunnttrryy  

OOppiisskkeelluuaaiikkaa  //  DDaatteess  aatttteennddeedd  
  
  

OOppiisskkeelluuaallaa  ((ppääääaaiinnee))  //  MMaajjoorr  ffiieelldd  ooff  ssttuuddyy  
  
  

SSuuoorriitteettttuu  ttuuttkkiinnttoo  //  NNaammee  ooff  ddeeggrreeee,,  ddiipplloommaa,,  ttiittllee  eeaarrnneedd  
  
  
  

SSuuoorriittuussppääiivvää  //  DDaattee  ooff  ccoommpplleettiioonn  
  

VViiiimmeeiissiimmmmäänn  ooppppiillaaiittookksseenn  ttääyyddeelllliinneenn  nniimmii  jjaa  oossooiittee  //  PPlleeaassee  pprroovviiddee  ffuullll  nnaammee  aanndd  aaddddrreessss  ooff  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonn  
ccuurrrreennttllyy  oorr  mmoosstt  rreecceennttllyy  aatttteennddeedd..  
  
  
  
LLiiiittää  oohheeeenn  kkuuvvaauuss  vviiiimmeeiissiimmmmäänn  ssuuoorriitteettuunn  ttuuttkkiinnnnoonn  rraakkeenntteeeessttaa  jjaa  ssiissäällllöössttää  //  PPlleeaassee  aattttaacchh  aa  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  ssttrruuccttuurree  
aanndd  ccoonntteenntt  ooff  yyoouurr  llaatteesstt  ddeeggrreeee  ((MMaasstteerr’’ss  DDeeggrreeee  oorr  eeqquuiivvaalleenntt))..  
  
  
  
  

RRAAHHOOIITTUUSS  //  SSOOUURRCCEE  OOFF  FFUUNNDDSS  

SSeellvviittyyss  jjaattkkoo--ooppiinnttoojjeenn  rraahhooiittuukksseessttaa  ((vvaassttuuuuhheennkkiillöönn  ttaaii  ssttiippeennddiinn  mmyyöönnttääjjäänn  nniimmii))  //  PPlleeaassee  ssttaattee  tthhee  nnaammee  aanndd  aaddddrreessss  ooff  
tthhee  ppeerrssoonn  ffiinnaanncciiaallllyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  yyoouu,,  oorr  iinn  ccaassee  ooff  sscchhoollaarrsshhiipp,,  nnaammee  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  bbyy  wwhhiicchh  iitt  iiss  ggrraanntteedd..  
  
  
  
  



TTäämmäänn  oossiioonn  ttääyyttttäävväätt  vvaaiinn  uullkkoommaaiillllaa  ttuuttkkiinnttoonnssaa  ssuuoorriittttaanneeeett  //  TThhiiss  sseeccttiioonn  ttoo  bbee  ffiilllleedd  oouutt  oonnllyy  bbyy  
ssttuuddeennttss  wwhhoo  hhaavvee  eeaarrnneedd  MMaasstteerr’’ss  DDeeggrreeee  oorr  eeqquuiivvaalleenntt  aabbrrooaadd..  PPlleeaassee  pprroovviiddee  iinnffoorrmmaattiioonn  
aabboouutt  aallll  iinnssttiittuuttiioonnss  aatttteennddeedd  ssiinnccee  pprriimmaarryy  sscchhooooll,,  bbeeggiinnnniinngg  wwiitthh  tthhee  mmoosstt  rreecceenntt  
  

OOPPIISSKKEELLUUMMOOTTIIVVAAAATTIIOO  JJAA  ––  SSUUUUNNNNIITTEELLMMAATT  //  MMOOTTIIVVAATTIIOONN  AANNDD  SSTTUUDDYY  PPLLAANNSS  

PPeerruusstteelluutt  ooppiinnttoo--ooiikkeeuuddeenn  hhaakkeemmiisseeeenn  ((ttaarrvviittttaaeessssaa  eerriillll iisseellllää  lliiiitttteeeellllää))  //  MMoottiivvaattiioonn  aanndd  ssttuuddyy  ppllaannss..  PPlleeaassee  ddeessccrriibbee  bbrriieeffllyy  
wwhhyy  yyoouu  wwiisshh  ttoo  ssttuuddyy  iinn  OOuulluu  oonn  aa  sseeppaarraattee  sshheeeett..    

KKuunn  ppyyrriitt  OOuulluunn  yylliiooppiissttoooonn  jjaattkkoo--ooppiisskkeelliijjaakkssii,,  lliiiittää  hhaakkeemmuukksseeeenn  vvaappaaaammuuoottooiinneenn  sseellvviittyyss,,  jjoossssaa  kkeerrrroott  yykkssiittyyiisskkoohhttaaiisseessttii  
oommiissttaa  eeddeellllyyttyykkssiissttäässii,,  aaiihheeiissttaa  jjooiissttaa  oolleett  kkiiiinnnnoossttuunnuutt  sseekkää  ooppiisskkeelluussuuuunnnniitteellmmiissttaassii..  
  
PPoossttggrraadduuaattee  aapppplliiccaannttss::  WWhheenn  yyoouu  aarree  sseeeekkiinngg  aaddmmiissssiioonn  ttoo  ppoossttggrraadduuaattee  ssttuuddiieess,,  pplleeaassee  eenncclloossee  aa  SSttaatteemmeenntt  ooff  ppuurrppoossee  iinn  
wwhhiicchh  yyoouu  ggiivvee  aa  ddeettaaiilleedd  ddeessccrriippttiioonn  ooff  yyoouurr  qquuaalliiffiiccaattiioonnss,,  ssuubbjjeeccttss  ooff  iinntteerreessttss  aanndd  ppllaannss  ooff  ssttuuddyy..  

  
EEDDUUCCAATTIIOONN  ((mmoorree))  

  

SSeeccoonnddaarryy  SScchhooooll  //  HHiigghh  SScchhooooll  //  OOtthheerr  eeqquuiivvaalleenntt..  CCoouunnttrryy  aanndd  nnaammee  ooff  IInnssttiittuuttiioonn::  
  
  
  

DDaattee  ooff  ccoommpplleettiioonn::  

BBaacchheelloorr’’ss  DDeeggrreeee  //  OOtthheerr  eeqquuiivvaalleenntt..  CCoouunnttrryy  aanndd  nnaammee  ooff  IInnssttiittuuttiioonn  iinn  wwhhiicchh  ttaakkeenn::  
  
  
  

DDaattee  ooff  ccoommpplleettiioonn::  

NNaammee  ooff  DDeeggrreeee  //  DDiipplloommaa    
  
  
  

DDaattee  ooff  ccoommpplleettiioonn::  

  

FFIINNNNIISSHH  LLAANNGGUUAAGGEE  

FFiinnnniisshh  ccoommppeetteennccee..  DDeessccrriibbee  bbrriieeffllyy  yyoouurr  pprrooffiicciieennccyy  iinn  FFiinnnniisshh  llaanngguuaaggee..  ((AAttttaacchh  cceerrttiiffiiccaatteess  iiff  yyoouu  hhaavvee  aannyy..))   
  
  
  
  
  

AADDDDIITTIIOONNAALL  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

IIff  yyoouu  aarree  iinn  FFiinnllaanndd,,  ggiivvee  tthhee  ddaattee  ooff  yyoouurr  eennttrryy::  DDoo  yyoouu  hhaavvee  aa  rreessiiddeennccee  ppeerrmmiitt::  

YYeess    ▢▢                  NNoo    ▢▢  

UUnnttiill  wwhheenn::  

AAnnyy  ootthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn  yyoouu  wwiisshh  ttoo  ggiivvee::  
  
  
  
  
  
  
YYllllääoolleevviiiinn  ttiieettooiihhiinn  jjaa  hhaakkeemmuukksseessssaa  oolleevviiiinn  lliiiitttteeiissiiiinn  vviiiittaatteenn  hhaaeenn  ooppiisskkeelliijjaakkssii  OOuulluunn  yylliiooppiissttoooonn..  //  RReeffeerrrriinngg  ttoo  
tthhee  aabboovvee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ttoo  tthhee  aattttaacchheedd  ddooccuummeennttss  II  hheerreebbyy  aappppllyy  ffoorr  aaddmmiissssiioonn   ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOuulluu..  
  

VVaakkuuuuttaann  ttäässssää  hhaakkeemmuukksseessssaa  jjaa  sseenn  mmaahhddoolllliissiissssaa  lliiiitttteeiissssää  oolleevvaatt  ttiieeddoott  ooiikkeeiikkssii  
II  hheerreebbyy  ccoonnffiirrmm  tthhaatt  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  pprroovviiddeedd  bbyy  mmee  iinn  tthhiiss  aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm  aanndd  aannyy  aattttaacchhmmeennttss  iiss  ttrruuee  

________________________________________________________________________________        __________  //  __________  220011          ____________________________________________________________________________  
  HHaakkiijjaann  oommaakkäättiinneenn  aalllleekkiirrjjooiittuuss  //  SSiiggnnaattuurree  

  
KKaaiikkkkiieenn  lliiiitttteeiiddeenn  oonn  oollttaavvaa  jjuullkkiisseenn  nnoottaaaarriinn,,  oommaann  yylliiooppiissttoonn  vviirraannoommaaiisseenn  ttaaii  kkoo..  kkoouulluunn  rreehhttoorriinn  ooiikkeeaakkssii  ttooddiissttaammiiaa..  VViirraallllii--
sseenn  kkiieelleennkkäääännttääjjäänn  ttuulleeee  kkäääännttääää  lliiiitttteeeett  ssuuoommeekkssii,,  rruuoottssiikkssii  ttaaii  eenn ggllaannnniikkssii..  
EEPPÄÄTTÄÄYYDDEELLLLIISSIIÄÄ  HHAAKKEEMMUUKKSSIIAA  EEll  KKÄÄSSIITTEELLLLÄÄ  !!!!  
  
AAllll  ddooccuummeennttss  mmuusstt  bbee  aatttteesstteedd  aass  ttrruuee  ccooppiieess  bbyy  aa  NNoottaarryy  PPuubblliicc,,  aapppplliiccaanntt''ss  hhoommee  uunniivveerrssiittyy  ooffffiicciiaall,,  oorr  hhoommee  SScchhooooll  PPrriinn--
cciippaall..  TThhee  ddooccuummeennttss  hhaavvee  ttoo  bbee  ttrraannssllaatteedd  iinnttoo  FFiinnnniisshh,,  SSwweeddiisshh  oorr  EEnngglliisshh  bbyy  aa  sswwoorrnn  TTrraannssllaattoorr..  
IINNCCOOMMPPLLEETTEE  AAPPPPLLIICCAATTIIOONNSS  WWIILLLL  NNOOTT  BBEE  CCOONNSSIIDDEERREEDD  !!!!  
  
PPoossttiittuussoossooiittee::  LLuuoonnnnoonnttiieetteeeelllliinneenn  ttiieeddeekkuunnttaa,,  PPLL  33000000,,  9900001144  OOUULLUUNN  YYLLIIOOPPIISSTTOO  

MMaaiilliinngg  aaddddrreessss::  FFaaccuullttyy  ooff  SScciieennccee,,  PP..OO..BBooxx  33000000,,  FFIINN--9900001144  UUNNIIVVEERRSSIITTYY  ooff  OOUULLUU,,  FFIINNLLAANNDD  
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