Opintomaksujen korvaushakemus
Avoin yliopisto
Kesäyliopisto
Puolto on aina haettava ennen opintojen alkamista!
Sukunimi

Etunimet

Tavoitetutkinto

Yksikkö

Pääaine / koulutusohjelma

Opintojen aloitusvuosi

Sähköpostiosoite

Opiskelijanumero

Lähiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero
Vaasan yliopisto on korvannut minulle aikaisemmin
avoimen tai kesäyliopiston opintomaksuja.

Kyllä

____ op

Ei

Olen suorittanut JOO-opintoja.

Kyllä

____ op

Ei

Suoritettava opintokokonaisuus / suoritettavat opintojaksot
Opintokokonaisuus/opintojakso

Opinto- Opintojen järjestäjä
pisteet

Suoritusajankohta Kurssimaksu

Perustelut (opintojen tarkoitus liittyen esim. urasuunnitelmiin ja tutkinnon valmistumiseen)

Hakemuksen liitteet
* HOPS
* Kuvaus haettujen opintojen sisällöstä, maksuista ja aikataulusta, jos opinnot ovat muun kuin Vaasan yliopiston
tutkintovaatimusten mukaisia.

Hakijan pankki- ja tilitiedot

BIC:
IBAN:

Puoltaessaan opintoja yliopisto sitoutuu maksamaan puolletut opinnot ja opiskelija sitoutuu sisällyttämään opinnot osaksi Vaasan
yliopistossa suoritettavaa tutkintoa.

Päiväys ja allekirjoitus
HUOM! Puolletut opinnot suoritettuaan opiskelijan tulee kolmen kuukauden kuluessa toimittaa todistuskopio ja/tai
virallinen opintosuoritusote suoritetuista opinnoista sekä maksukuitti puoltopäätöksen tekijälle. Sitten korvaus
voidaan laittaa maksuun.

Päätös
Suoritettavat ___________________________________________ opinnot voidaan hyväksyä
osaksi ________________________________________ tutkintoa.
Puolto on voimassa _________________________ saakka. Suoritetuista opinnoista korvataan _____ €, kun
opiskelija on toimittanut maksukuitin ja todistuksen suoritetuista opinnoista.
Erittely maksuista: ____________________________________________________________________________

Vaasan yliopisto ei sitoudu korvaamaan opiskelijan ______________________________________________
opintoja.
Kielteisen päätöksen perustelut:

Päiväys ja allekirjoitus
Nimen selvennys ja tehtävä

Puoltoperiaatteet
Perustutkinto-opiskelijalle voidaan puoltaa opiskeluaikana yhden sivuaineen laajuiset opinnot tai niitä vastaavat opinnot (25 op).
Opintoja voi suorittaa Vaasan yliopiston Avoimessa yliopistossa, Vaasan kesäyliopistossa tai muussa yliopistotasoisia opintoja
tarjoavassa yksikössä. Puollon voi saada myös toisen yliopiston tutkintovaatimusten mukaiseen tutkintoon soveltuvaan
sivuaineeseen, jota ei ole mahdollista suorittaa Vaasan yliopistossa. Pääsääntöisesti puollettavien opintojen tulee olla yliopiston
strategiaa tukevia ja kohdistua mielellään kesälukukauteen.
Opiskelijalla tulee olla suoritettuna pääaineen perusopinnot tai vastaavat opinnot ja opintojen tulee mahtua tutkinnon
minimilaajuuteen. Puollon voi saada vain sellaisiin opintoihin, jotka sisältyvät HOPSiin ja jotka selvästi edistävät tutkinnon
valmistumista ja tukevat urasuunnitelmia.
Puolto on aina haettava ennen opintojen aloittamista. Puoltaessaan opintoja yliopisto sitoutuu maksamaan puolletut opinnot ja
opiskelija sitoutuu sisällyttämään opinnot osaksi Vaasan yliopistossa suoritettavaa tutkintoa. Puolto on voimassa enintään kaksi
lukukautta. Opiskelija maksaa ensin itse puollettujen opintojen maksut. Yliopisto korvaa kurssimaksun opiskelijalle opintojen
suorittamisen jälkeen. Maksu korvataan vain hyväksytysti suoritetun ja puoltoon merkityn opintokokonaisuuden/opintojakson
osalta.
Opintoja koskeva puolto on voimassa enintään 2 lukukautta. Jatkoaikaa voidaan myöntää vain perustellusta syystä. Sitä on
haettava ennen puollon päättymistä, esim. sähköpostitse.

Opintomaksujen korvaaminen
Suoritettujen opintojen kurssimaksusta korvataan enintään 250 €/25 op opintokokonaisuus tai yksittäisen opintojakson osalta
enintään 15 €/op. Korvaus ei voi olla suurempi kuin kurssimaksu.
Puolletut opinnot suoritettuaan opiskelija toimittaa todistuskopion ja/tai virallisen opinto-suoritusotteen suoritetuista opinnoista
sekä maksukuitit puoltopäätöksen tekijälle. Korvaus kurssimaksusta on haettava kolmen kuukauden kuluessa puollettujen
opintojen suorittamisesta.
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