HAKEMUS VALINTAKOKEEN ERITYISJÄRJESTELYISTÄ
Käytä tätä lomaketta, mikäli osallistut kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan, hallintotieteiden yhteisvalinnan, tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen tai viestintätieteiden valintakokeeseen
Vaasassa.
DIA-yhteisvalinnassa erityisjärjestelyitä haetaan sähköisellä hakemuslomakkeella, www.dia.fi.
Hakemus toimitetaan Vaasan yliopiston hakijapalveluihin:
Vaasan yliopisto/Hakijapalvelut
PL 700
65101 Vaasa
Akuuteissa tapauksissa tulee olla yhteydessä hakijapalveluihin sähköpostilla tai puhelimitse niin
pian kuin mahdollista.
Sukunimi ja etunimet:

Henkilötunnus:

Osoite:

Sähköposti:

Puhelin:

Haen erityisjärjestelyjä seuraavaan valintakokeeseen:

Perustelut erityisjärjestelyn tarpeesta ja kuvaus tarvittavasta järjestelystä
(esim. lisäaika, erillinen koetila, tietokoneen käyttö):

Päiväys___.___20___

__________________________
Allekirjoitus

Erityisjärjestelyiden myöntämisestä ilmoitetaan sähköpostilla. Mikäli erityisjärjestelyä ei voida toteuttaa, lähetetään hakijalle tästä kirjallinen päätös perusteluineen.
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HAKEMUKSEN LIITTEET
Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu
vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Lukihäiriön vuoksi
lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri)
lausunto.
Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava
päätös, mikäli sellainen on. Lukihäiriön osalta erityisjärjestelyissä otetaan huomioon vain keskivaikea tai vaikea häiriö.
Asiantuntijalausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lukihäiriön,
oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot
otetaan huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. Älä lähetä
alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen.
Hakijan terveyttä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

HAKEMUKSEN LÄHETTÄMINEN
Tulosta ja täytä hakemus sekä toimita liitteineen määräaikaan mennessä Vaasan yliopiston hakijapalveluihin. Saat tarkemmat ohjeet ja tiedot hakijapalveluista.
Hakemus tulee lähettää:
• Kevään 2019 toisena hakuaikana viimeistään 10.4.2019 klo 15.00 mennessä
Jos erityisjärjestelyitä vaativa este syntyy tai se todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, tulee sinun
toimittaa hakemus erityisjärjestelyistä viipymättä hakijapalveluihin.

KORKEAKOULUN ILMOITUS MYÖNNETYISTÄ VALINTAKOKEEN ERITYISJÄRJESTELYISTÄ
Valintakokeen erityisjärjestelyistä otetaan sinuun yhteyttä hyvissä ajoin ennen valintakoeajankohtaa käytännön järjestelyjen sopimiseksi joko sähköpostitse. Jos olet tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, ota yhteyttä hakijapalveluihin.
Ilmoitus valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja voimassa vain määrättynä
valintakoepäivänä.

