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HAKEMUS OPISKELUOIKEUDEN
PALAUTTAMISEKSI
Liitä mukaan perustelua tukevat todistukset (esim.
lääkärintodistus), opintosuoritusote sekä kuitti
hakemuksen käsittelymaksusta (50 €).

Sukunimi, etunimet:

Henkilötunnus:

Lähiosoite:

Postinumero ja -toimipaikka:

Sähköpostiosoite:

Puhelin:

Kampus:

Aloitusryhmä (esim. A38sos):

Koulutus:
Opintojen aloituspäivämäärä ___ /___ 20___

Suoritettujen opintopisteiden määrä ____op

OPISKELUOIKEUS MENETETTY SEURAAVASTA SYYSTÄ:
¨¨Läsnä tai poissa olevaksi ilmoittautumisen laiminlyönti
Selvitys läsnä tai poissa olevaksi ilmoittautumisen puuttumisen syistä ja perustelut
opiskeluoikeuden palauttamiselle (käytä tarvittaessa liitettä):

¨¨Opiskeluoikeusaika päättynyt, jatkoaikahakemusta ei ole tehty
Haen opiskeluoikeuden jatkoa ajalle ____ /____ 20____–____ /____ 20____
Arvioitu valmistumispäivä ____ /____ 20____
Jäljellä
olevat
opinnot:

Opintokokonaisuus

Op

Puuttuvia opintoja yhteensä ____op
Suoritusajankohta

Huomautuksia

Selvitys opintojen viivästymisen syistä (käytä tarvittaessa liitettä):

¨¨Liitteenä opintosuoritusote, kuitti maksusta ja muut todistukset
¨¨Olen lukenut ja ymmärtänyt ohjeet ja vaatimukset sivulla 3.
Päiväys: ___ / ___ 20___ Allekirjoitus: ____________________________________________________
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OPINTO-OHJAAJAN ESITYS
¨¨Puollan palautusta, opiskeluoikeus palautetaan ___ /___ 20___
¨¨Puollan palautusta ja jatkoaikaa ajalle ___ /___ 20___
¨¨En puolla
Perustelut:

Päiväys: ___ /___ 20___

Opinto-ohjaajan allekirjoitus:

VARAREHTORIN PÄÄTÖS
¨¨Opiskeluoikeus palautetaan ___ /___ 20___

¨¨Opiskeluoikeutta ei palauteta

¨¨Jatkoaika myönnetään ajalle ___ /___ 20___
Päiväys: ___ /___ 20___

Vararehtorin allekirjoitus:

TIEDOT KIRJATTU OPISKELIJAREKISTERIIN
Päiväys: ___ /___ 20___

Opiskelijapalveluiden assistentin allekirjoitus:
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OHJEET
OPISKELUOIKEUDEN VOI MENETTÄÄ
1. opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut läsnä- tai poissa olevaksi ammattikorkeakoulun määräämällä
tavalla.
2. opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan yhtä vuotta niiden laajuutta pidemmässä ajassa
(L351/2003, 25 §).
HAE OPISKELUOIKEUDEN PALAUTTAMISTA TÄLLÄ LOMAKKEELLA.
Liitä mukaan perustelua tukevat todistukset (esim. lääkärintodistus) sekä opintosuoritusote.
Palauta hakemus sille kampukselle, jossa olet kirjoilla.
Opintotoimisto lähettää tiedon päätöksestä sähköpostiisi.
PÄÄTÖKSEEN TYYTYMÄTTÖMÄLLÄ ON OIKEUS TEHDÄ KIRJALLINEN OIKAISUVAATIMUS.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.
Oikaisuvaatimus osoitetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle,
os. Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki.
Toimita vaatimus kampuksesi opinto-ohjaajalle.
OPISKELUOIKEUDEN PALAUTTAMISHAKEMUKSEN KÄSITTELYMAKSU ON 50 EUROA.
Maksa se Diakonia- ammattikorkeakoulun tilille:
Helsingin Osuupankki Oyj FI67 5541 2820 0223 75.
Kirjoita viestikenttään teksti ”opiskeluoikeuden palautus”.
Liitä hakemukseen kuitti maksusta.
Emme käsittele hakemuksia, joiden käsittelymaksua ei ole suoritettu tai jotka ovat muuten
puutteellisia.

