JATKO-OPISKELUHAKEMUS
Lappeenrannan teknillinen yliopisto / LUT tohtorikoulu
Tekniikan tohtori
Kauppatieteiden tohtori
Filosofian tohtori

HENKILÖTIEDOT
Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Opiskelijanumero LUT

Syntymäkotikunta

Nykyinen kotikunta

Kansalaisuus, ellei Suomen

Äidinkieli, ellei suomi

Jakeluosoite (=päätöksen toimitusosoite)

Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Hakija on jo LUT:n nuorempi tutkija

Minulla on tohtorintutkinnon suoritusoikeus toisessa yliopistossa

Kyllä

Ei

ei

kyllä missä?

SUORITETTU YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO
Tutkinto

Tutkinnon suorituspäivämäärä

Korkeakoulu/yliopisto
Pääaine

SUORITETTU TOISEN ASTEEN TUTKINTO (esim. lukio, ammatillinen tutkinto)
Oppilaitos
Suoritusmaa

JATKO-OPINNOT LUT:SSA
väh. 20 op

Tutkimusala
ja

tukevat opinnot

Yhteensä

väh. 40 op

Jatko-opintojen ohjaaja(t)

TULOSTA

TYHJENNÄ LOMAKE

JATKO-OPINTOJEN OHJAAJA TÄYTTÄÄ:
Ei täydentäviä opintoja

Täydentävät opinnot erillisellä liitteellä

Hyväksyn liitteenä olevan tutkimus- ja opintosuunnitelman
Hyväksyn liitteenä olevan ohjaussuunnitelman

Päiväys
______________________________________________
Vastaavan ohjaajan allekirjoitus

________________________________________________
Toisen ohjaajan allekirjoitus

Täydentävät opinnot (ylimääräiset, tohtoriopintojen lisäksi suoritettavat opinnot) tulee suorittaa ennen väitöskirjan esitarkastusprosessin aloittamista.
Tutkintoon sisältyvien opintojen tulee olla suoritettuina ennen väittelyluvan myöntämistä.

Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja. Voit
ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. Sinulla
voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.
Opiskelijalla voi olla LUT:ssa samanaikaisesti voimassa yksi tekniikan alan ja yksi kauppatieteiden alan tutkinnon opiskeluoikeus. (Opetuksen ja
opiskelun ohjeet, 8§). Mikäli rehtori hyväksyy hakijan jatko-opiskelijaksi, lakkaa saman alan aiempi opiskeluoikeus LUT:ssa automaattisesti.

Olen suorittanut valintaperustekurssit tai vastaavat opinnot (vain Kauppatieteiden jatko-opiskelijat)
Olen tutustunut jatko-opintojen ohjeistukseen ja sitoudun noudattamaan LUT:n eettisiä toimintaperiaatteita.

Päiväys
Hakijan allekirjoitus

LIITTEET

- Oikeaksi todistetut kopiot alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon todistuksesta ja niihin liittyvistä opintosuorituksista
- LUT:sta valmistuneet: kopiot alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon todistuksesta ja niihin liittyvistä opintosuorituksista
- Alustava jatko-opintosuunnitelma (opinnot, tutkimus-, julkaisu- ja rahoitussuunnitelma sekä ohjaussuunnitelma)
- Ks. tarkemmat ohjeet jatko-opintosuunnitelmaa koskien opintoportaali UNIsta https://uni.lut.fi/

LUT TOHTORIKOULU TÄYTTÄÄ:
TOHTORIOHJELMAN PUOLTO
Puollan

______ /______ 20____

En puolla

hakemusta.

__________________________________________

Päätös jatko-opiskeluoikeudesta toimitetaan hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen.

