SAAPUNUT ____ / ____ 20____

(Opintotoimisto täyttää)

OPISKELUOIKEUDEN JATKOAIKAHAKEMUS
OPISKELIJA
Sukunimi

Etunimi

Henkilötunnus

Opiskelijatunnus

Opiskeltava tutkinto

Vuosikurssin tunnus

Katuosoite

Postinumero

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Opinnot aloitettu
/
/

Käytetyt läsnäolokaudet

Postitoimipaikka

Käytetyt poissaolokaudet

Liitä mukaan raportti opiskelun edistymisestä (raportin saat opintotoimistosta) sekä kuitti käsittelymaksusta
Haen opiskeluoikeudelle jatkoa ajalle
Aikaisemmat päätökset tässä
Olen maksanut 50 euron käsittelymaksun
asiassa
Kuitti maksusta on hakemuksen liitteenä
/
/
/
/
Selvitys opintojen viivästymisen syistä (tarvittaessa erillinen liite)

Opintosuunnitelma jäljellä olevien opintojen suorittamiseksi:
Suoritetut opinnot yhteensä
op
Suorittamatta olevat opintojaksot yhteensä
Suorittamatta olevien opintojen suoritusaikataulu (tarvittaessa erillinen liite):

Ilmoittautuminen läsnä olevaksi:
Mikäli opiskeluoikeus ajalle

/

/

-

/

/

myönnetään,

ilmoittaudun läsnä olevaksi opiskelijaksi Lapin ammattikorkeakouluun lukuvuodeksi 20
ALLEKIRJOITUS
Paikka ja aika

Opiskelija

- 20

op

OPISKELUOIKEUDEN JATKOAIKAHAKEMUS
PÄÄTÖS
Opiskeluoikeus myönnetään ajalle

/

/

-

/

/

Opiskeluoikeutta ei myönnetä
Perustelu:

ALLEKIRJOITUS
Paikka ja aika

Osaamisaluejohtaja

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksiantotodistuksen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimus on toimitettava Lapin
ammattikorkeakoulun rehtorille, Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi.
Ammattikorkeakoulun päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka piirissä ammattikorkeakoulun
päätoimipaikka sijaitsee.
Opiskeluoikeusajan jatkon hakeminen
Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan säädetyssä ajassa, menettää opiskeluoikeutensa, jollei ammattikorkeakoulu erityisestä syystä
myönnä hänelle lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen. (932/2014, 30 §)
Hakuohjeet:
•
Opiskeluoikeusajan jatkon hakemus on jätettävä noin kaksi kuukautta ennen opiskeluoikeusajan päättymistä osaamisalueen
opintotoimistoon.
•
Opiskelijan on hakemuksessaan esitettävä ne erityiset syyt, joilla haluaa perustella hakemustaan. Erityisenä syynä voidaan pitää opintojen
edistymistä. Pääsääntönä voidaan pitää, että opiskelijalta puuttuu tutkinnon suorittamisesta korkeintaan 60 op. Lisäksi erityisiä syitä voivat
olla erilaiset sosiaaliset syyt, jotka ovat vaikuttaneet opintojen edistymiseen.
•
Hakemukseen liitetään raportti opintojen edistymisestä sekä tarvittaessa erillinen opintosuunnitelma opintojen loppuun suorittamiseksi.
•
Hakemuksessa ilmoitetaan mahdollisesti aikaisemmin myönnetyt opiskeluoikeusajan pidennykset. Mikäli opiskelija ei suorita tutkintoa jo
myönnetyn jatkoajan kuluessa, hän voi saada uutta jatkoa opiskeluoikeusajalle ainoastaan uusin erityisin perustein.
•
Kerrallaan myönnettävä opiskeluoikeuden jatkoaika voi olla enintään yksi vuosi.
•
Opiskeluoikeuden jatkoaikaa ei myönnetä, mikäli opiskelijalla on jo tutkintoon vaadittavat suoritukset tehtynä.
Opiskeluoikeuden jatkon hakemuksen käsittelystä peritään 50 € maksu 1.1.2015 alkaen. (A1440/2014 §3)
Hakemus on jätettävä opintotoimistoon. Hakemukseen tulee liittää kuitti käsittelymaksusta. Käsittelymaksu suoritetaan tilille Op Pohjola FI96
5640 0220 2675 25, BIC: OKOYFIHH
Maksun saaja: Lapin ammattikorkeakoulu ja viestikenttään AINA maininta: Opiskeluoikeuden jatkoaikahakemus ja opintotoimiston
kustannuspaikka: 110022
Päätöksen opiskeluoikeuden jatkamisesta tekee vastuullinen osaamisaluejohtaja.

