ANOMUS
OPISKELU OIKEUDEN LISÄAIKA
Koulutusohjelma

Valitse koulutusohjelma

OPISKELIJA
Etunimet

Sukunimi

Opiskelijanumero

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Postiosoite

Tutkinto, pääaine, ohjelma, suuntautumisvaihtoehto

Aiemmat lisäaika-anomukset, kpl

Aiemmat lisäajat (ajalla)

Tutkintoon suoritetut op

Arvio valmistumisajasta (kuukausi ja vuosi)

Opinnäytetyön aihe

tarkastaja / ohjaaja

Tavoitteellinen ja toteuttamiskelpoinen valmistumissuunnitelma: selvitys tutkinnoista puuttuvista opinnoista (opintojakson tunniste, nimi, op
ja suunniteltu suoritusajankohta) sekä suunnitelma opiskeluun käytettävissä olevasta ajasta ja mahdollisuudesta osallistua opetukseen ja opiskella.
Lisäksi hops liitteenä.

Selvitys opintojen viivästymisen syistä ja perustelut lisäajan myöntämiseksi. Selvitys mahd. aikaisempien lisäaikojen käytöstä.

Päiväys

Opiskelijan allekirjoitus

PAKOLLISET LIITTEET: * hops (päivitettynä ajan tasalle)
* selvitys perusteista, joilla lisäaikaa anotaan (liitteeksi viralliset dokumentit)
(Katso lisätietoja opinto-oikeuden lisäajan myöntämisen edellytyksistä
https://uni.lut.fi/fi/lisaajan-anominen)
* keskeneräisestä opinnäytteestä ohjaajan hyväksymä aikataulutettu
toteuttamissuunnitelma

TULOSTA

OPINTOPALVELUT TÄYTTÄÄ
Opinto-oikeus
(läsnä/poissa/kirjoiltapoistettu)

Suoritetut opintopisteet

Opinnäytetyön tiedot

Valmistumissuunnitelma / liitteenä
oleva hops tarkastettu

PÄÄTÖS
Myönnetään lisäaikaa ajalle ____/____ _____ - ____/____ _____

Opiskelijalta puuttuu hopsin mukaisesti kandidaatin tutkinnosta ____ op ja/tai maisteri- /DI-tutkinnosta ____ op.
Lisäajalla on suoritettava puuttuvia opintoja hopsin ja lisäajan myöntämisen edellytysten mukaisesti.

Opiskelijalle myönnetään lisäaikaa opinäytetyön tekemiseen/tutkinnosta puuttuvien kurssien suorittamiseen.
Katsomme, että opiskelijalla on realistinen mahdollisuus tehdä opinnäytetyönsä / suorittaa tutkinnosta puuttuvat
kurssit ja valmistua myönnettävän lisäajan puitteissa. Tämän jälkeen lisäaikaa ei enää myönnetä muuta kuin erittäin
painavasta syystä.
Lisäaikaa ei myönnetä:
Edellisessä lisäaikapäätöksessä on opiskelijalle merkitty opinnot, jotka ovat olleet seuraavan lisäajan myöntämisen
ehtona. Opiskelija ei ole suorittanut lisäajan myöntämiseen vaadittavia opintoja. Katsomme, että opiskelijalla ei ole
mahdollisuutta saattaa opintojansa loppuun kohtuullisessa ajassa. Päätöksessä on myös otettu huomioon aikaisemmat
päätökset lisäajan myöntämisessä.

Opiskelijan perustelu ei ole LUT:n lisäajan myöntämisen edellytysten mukainen. Katsomme, että opiskelijalla ei ole
mahdollisuutta saattaa opintojaan loppuun kohtuullisessa ajassa. Päätöksessä on myös otettu huomioon aikaisemmat
päätökset lisäajan myöntämisessä.

Lisätietoja:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

____ /____ 20____

____________________________________
Koulutusohjelman johtaja

Päätös toimitettu opiskelijalle____/____ ______ sähköpostilla tai muulla tavoin, miten_________________________ .
_________________________________
Käsittelijä

Kielteisen lisäaikapäätöksen saaneella on mahdollisus jatkaa opintojen suorittamista ensisijaisesti LUT:n avoimessa yliopistossa tai erillisen
opintojakson suoritusoikeudella (mikäli opintojakso ei ole avoimen yliopiston tarjonnassa). Tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamista voi anoa siinä
vaiheessa, kun kaikki opintojaksot on suoritettu ja opinnäytetyön käsikirjoitus on toimitettu opinnäytetyön tarkastajalle.
Päätökseen tyytymättömällä opiskelijalla on oikeus hakea rehtorilta oikaisua päätökseen. Kirjallinen, perusteltu oikaisupyyntö pitää olla
asiakirjapalveluissa 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut lisäaikapäätöksen tiedokseen.

