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Hakemus opiskeluoikeuden palauttamiseksi
Tällä lomakkeella voit hakea opiskeluoikeuden palauttamista opiskelijapalveluiden päälliköltä
•

jos olet laiminlyönyt opiskelijaksi ilmoittautumisen tai

•

läsnä- tai poissaoloilmoittautumisen

•

ja olet menettänyt opiskeluoikeutesi.

Jätä hakemus hyvissä ajoin oman kampuksesi opiskelijapalveluihin valmisteltavaksi. Jos päätös on myönteinen,
opiskelusi voi alkaa seuraavan lukukauden alusta.
Jos opiskeluoikeusaikasi on jo päättynyt, et voi enää hakea opiskeluoikeuden palauttamista.
Hakemuksen käsittelymaksu 50 €. Maksu tulee maksaa JAMKin tilille ennen kuin jätät hakemuksen opiskelijapalveluihin. Maksu perustuu valtioneuvoston asetukseen 1440/2014.
JAMKin tilinumero IBAN: FI38 5290 0220 4210 34
BIC: OKOYFIHH
Viite 1122
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Opiskelijan tiedot

Sukunimi
Etunimi
Syntymäaika
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköposti

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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Opiskelutiedot

Tutkinto-ohjelma
Ryhmätunnus
Opiskelijanumero
Tutkinnon laajuus
Opintosuoritukset
Puuttuvat opintosuoritukset
Puuttuvat opintosuoritukset tulevat loppuun suoritetuiksi
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Hakemus

Haen opiskelijapalveluiden päälliköltä opiskeluoikeuden palauttamista. Syyt opiskeluoikeuden menettämiseen
ja perusteet uuden opiskeluoikeuden palauttamiseksi. Liitä mukaan tarvittaessa perustelua koskevat todistukset.

Aika ja paikka
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Opiskelijan allekirjoitus

Hakemuksen liitteet
Liite 1: Päivitetty opiskelusuunnitelma, mikäli opiskeluoikeusaikaa on jo käytetty. Suunnitelmassa on
aikataulu jäljellä olevien opintojen suorittamisesta. Se on opettajatutorin tai koulutusvastaavan
hyväksymä.
Liite 2: Kuitti suoritetusta 50 € käsittelymaksusta.
Liite 3: Tarvittaessa opiskeluoikeuden palauttamisen perusteita tukevat todistukset/
todistusjäljennökset tai muu erillinen selvitys.
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Opiskelijapalvelut
Tiedot tarkastettu.
Hakemuksen käsittelymaksu 50 € suoritettu.

Opiskeluoikeusaikaa jäljellä

lukukautta

Opinto-oikeusaika päättyy:

Aika ja paikka
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Opintoasiainkoordinaattorin allekirjoitus ja nimen selvennys

Päällikön päätösesitys
Puollan hakemusta opiskeluoikeuden palauttamiseksi: kevät / syksy
En puolla hakemusta.
Perustelut:

Aika ja paikka

Päällikön allekirjoitus ja nimen selvennys

alkaen.
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Opiskelijapalveluiden päällikön päätös

Päätösnumero

/20

Hyväksytään esityksen mukaisesti.
Hylätään päällikön esityksen mukaisesti.
Hakemus hyväksytään / hylätään, perustelut:

Opiskelijapalveluiden päällikön allekirjoitus

Aika ja paikka
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Oikaisupyyntö

Opiskelijapalveluiden päällikön antamaan päätökseen voi hakea oikaisua. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut opiskelijapalveluiden päällikön päätöksen tiedoksesi. Oikaisupyyntö osoitetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallitukselle. Oikaisupyyntö lähetetään osoitteeseen:

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallitus
PL 207
40101 JYVÄSKYLÄ

Jakelu

Opiskelija
JAMKin opiskelijapalvelut (sähköinen arkistointi)
Opinto-ohjaaja

