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Hakemus muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista varten
Tällä lomakkeella voit hakea muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.
Käsitteet ja prosessin eteneminen kuvataan tämän lomakkeen lopussa, kohdassa 7 Osaamisen tunnistaminen ja
tunnustaminen.

1

Opiskelijan tiedot

Nimi
Opiskelijanumero
Tutkinto-ohjelma
Ryhmätunnus

2

Haen osaamisen tunnistamista ja tunnustamista seuraavaan moduuliin tai opintojaksoon

Moduulin tai opintojakson
nimi

Opintojakson koodi

Opintojakson
laajuus (op)

Pakollisuuskoodi*

Osaamisalue

*Pakollisuus-koodit: P = pakolliset perusopinnot, S = pakolliset ammattiopinnot, V = vapaasti valittavat opinnot, H = harjoittelu, W= vaihtoehtoiset ammattiopinnot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Postiosoite/Address

Puhelin/Tel.

Faksi/Fax

Internet

Y-tunnus

JAMK University of Applied Sciences

PL 207

0207438100

(014) 4499694

www.jamk.fi

1006550-2

FI-40101 Jyväskylä

+358 20 743 8100

+358 14 4499694

FINLAND
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Moduulin tai opintojakson osaamistavoite

Vahvistan yllä mainitut tiedot oikeiksi.

Aika ja paikka

4

Opiskelijan allekirjoitus

Hakemuksen liitteet

Liitä hakemukseesi seuraavat liitteet. Aineisto, jonka perusteella osoitat yllä olevassa osaamistavoitteessa kuvatun osaamisesi:
1. Oma kuvaus ja arviointi työkokemuksena tai muutoin hankitusta osaamisesta suhteessa opintojakson tai
osaamisalueen tavoitteisiin.
2. Todistus, työtodistus ja/tai työnantajan vahvistus osaamisen kuvauksesta ja arvioinnista.
3.
4.
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Vastuuopettajan päätös
Arviointiaineisto osoittaa, että opiskelijan osaaminen täyttää moduulin osaamistavoitteet.
Moduuli hyväksiluetaan kokonaan,
op arvosanalla H.
Arviointiaineisto osoittaa, että opiskelijan osaaminen täyttää opintojakson osaamistavoitteet.
op arvosanalla H, moduuliin:
Opintojakso hyväksiluetaan kokonaan,

Esitetty arviointiaineisto täyttää hyväksytyn osaamisen kriteerit osittain. Opintojakso hyväksiluetaan osittain,
op. Suorittaakseen opintojakson kokonaan, opiskelijan on tehtävä seuraavat suoritukset:
osasuoritus

Opintojaksoa/moduulia ei hyväksilueta, perustelut:

Päätöksestä on tiedotettu päällikköä ja opintoasiainkoordinaattoria.

Aika ja paikka

6

Vastuuopettajan nimenselvennys ja allekirjoitus

Opintojen kirjaaminen opintosuoritusrekisteriin
Hyväksiluetut opinnot on kirjattu opintosuoritusrekisteriin ja hakemus on arkistoitu.
Opiskelijalle on toimitettu kopio päätöksestä lisäsuoritusten tekemistä varten.

Aika ja paikka

Opintoasiainkoordinaattorin nimenselvennys ja allekirjoitus
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Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

7.1

Käsitteet

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on Jyväskylän ammattikorkeakoulussa käytettävä yläkäsite opintojen
hyväksiluvulle (korvaamiselle ja sisällyttämiselle) ja muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle.
Opintojen korvaaminen
Voit korvata tutkintoon kuuluvan moduulin tai opintojakson ennen opintoja tai opintojen aikana suoritettavilla
korkeakouluopinnoilla, jotka vastaavat osaamistavoitteiltaan ja sisällöltään korvattavia opintoja.
Opintojen sisällyttäminen
Voit sisällyttää muualla suoritettuja korkeakouluopintoja osaksi JAMKin tutkintoa.
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Voit saada moduulin tai opintojakson suoritetuksi, kun tunnistat harrastuksissa, kansalaistoiminnassa, työssä,
koulutuksessa tai muutoin hankkimasi osaamisen ja näytät sen toteen. Suorituksen vastaanottanut opettaja
tunnustaa osaamisesi tekemällä siitä arviointipäätöksen.
7.2

Näin opintojen hyväksilukeminen etenee
Käy HOPS-keskustelu opettajatutorin, päällikön tai vastaavan kanssa.
Arvioi osaamisesi asetettuihin osaamistavoitteisiin suhteutettuna ja kokoa mahdolliset
dokumentit.
Hae hyväksilukua vastuuopettajalta.
* Korvaaminen
* Sisällyttäminen
* Hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Vastuuopettaja arvioi, tekee päätöksen ja tiedottaa siitä opintoasiainkoordinaattoria ja päällikköä.

Opintoasiainkoordinaattori merkitsee arvioinnin opintosuoritusrekisteriin.
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Käytettävät suoritusmerkinnät opintosuoritusrekisterissä

JAMKissa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot kirjataan arvosanalla 1-5 tai H ja alkuperäisellä
suorituspäivämäärällä.
Muissa korkeakouluissa ja oppilaitoksissa sekä ulkomailla suoritetut opinnot kirjataan alkuperäisellä suorituspäivämäärällä ja alkuperäisellä arvosanalla 1-5, mikäli arviointiasteikko on ollut sama. Muussa tapauksessa käytetään
kirjainta H.
Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen, käytetään kirjainta H.
Lue lisää aiheesta
JAMKin tutkintosääntö
Osaamisen tunnustaminen ja tunnustaminen, AMK opinto-opas
Osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen, YAMK opinto-opas

