Tulosta lomake

HAKEMUS YLIOPISTON HALLINTO- JA OPISKELIJAJÄRJESTÖTOIMINNAN OPINTOPISTEISTÄ
Yliopiston hallinto- ja opiskelijajärjestötoimintaa koskevia opintopisteitä tulee hakea kirjallisesti hakulomakkeella.
Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa ko. toimielimen tai järjestön vastaavan toimihenkilön antama virallinen todistus.
Todistuksesta tulee ilmetä opiskelijan tehtävät, tehtävien ajankohta, tehtävien laatu ja opiskelijan aktiivisuus. Pelkkä hakijan
oma selvitys ei riitä.
Lomake liitteineen palautetaan matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kansliaan: PL 64 (Gustaf Hällströmin katu
2a), 00014 HELSINGIN YLIOPISTO, puh. 02941 50064, jossa tehdään päätös pisteiden myöntämisestä. Tieto päätöksestä
ilmoitetaan opiskelijalle. Merkintä opintosuorituksesta tallennetaan Oodiin.

Sukunimi (myös entiset)

Henkilötunnus

Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi)

Opiskelijanumero

Sähköpostiosoite

Sukupuoli

Lähiosoite

Puhelinnumero

Postinro ja -toimipaikka

Asiointikieli

Haettavien opintopisteiden määrä:

2

3

Mies

5

Opiskelijan oma selvitys tehtävistä, tehtävien ajankohdista, tehtävien laadusta ja aktiivisuudesta.

Järjestön tai toimielimen todistus on liitteenä
Päiväys ja hakijan allekirjoitus ____.____._______

__________________________________________

Nainen

Ohjeita yliopiston hallinto- ja opiskelijajärjestötoiminnasta hyväksiluettavien opintopisteiden hakemiseen:
Eri luottamustehtävissä yliopistoyhteisössä toimineille matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille voidaan
myöntää 2-5 opintopistettä riippuen luottamustehtävästä ja aktiivisen toiminnan määrästä.
Opintopisteet sisällytetään luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Opiskelijan on myös
mahdollista sisällyttää opintoja filosofian maisterin tutkintoon siten, että hallinto- ja opiskelijajärjestötoiminnan
opintopisteiden yhteenlaskettu laajuus kandidaatin ja maisterin tutkinnoissa on enintään 5 opintopistettä.
A) Opintopisteet opiskelijajärjestötoiminnasta
Kahden vuoden aktiivisesta opiskelijajärjestötoiminnasta voidaan myöntää 2 opintopistettä ja kolmen vuoden aktiivisesta
toiminnasta 3 opintopistettä. Kuitenkin mikäli opiskelija on toiminut erityisen vastuullisissa tehtävissä esim.
puheenjohtajana, vuoden aktiivisesta toiminnasta voidaan myöntää 2 op ja kahden vuoden aktiivisesta toiminnasta 3 op.
Todistuksen ja lausunnon antaa järjestön tai osakunnan puheenjohtaja.
B) Opintopisteet ylioppilaskuntatoiminnasta
Ylioppilaskuntatoiminnasta voidaan myöntää 2 opintopistettä yhden vuoden ajalta ja 3 opintopistettä kahden tai useamman
vuoden ajalta. Opintopisteiden saaminen edellyttää, että opiskelija on ollut läsnä vähintään 2/3 kokouksista toimikautensa
aikana.
Todistuksen ja lausunnon antaa valiokuntatoiminnan osalta ko. valiokunnan puheenjohtaja ja edustajistotoiminnan osalta
pääsihteeri.
C) Opintopisteet yliopiston hallinnossa toimimisesta
Yliopiston hallinnossa toimimisesta voidaan myöntää 2 opintopistettä yhden vuoden ajalta ja 3 opintopistettä kahden tai
useamman vuoden ajalta. Opintopisteiden saaminen edellyttää, että opiskelija on ollut läsnä vähintään 2/3 kokouksista
toimikautensa aikana.
Todistuksen antaa ko. hallintoelimen sihteeri tai puheenjohtaja.
Opiskelijalle voidaan myöntää 5 opintopistettä vain, jos hän on toiminut useissa erilaisissa järjestöissä tai
toimielimissä. Tällöin kokemusta tulee olla monipuolisesti vähintään kahdessa yllämainituista kohdista A-C.
Hyväksilukemispäätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea päätökseen oikaisua suullisesti tai kirjallisesti päätöksentekijältä 14
päivän kuluessa siitä, kun opiskelijalla on ollut tilaisuus saada päätös tietoonsa. Mikäli opiskelija ei tyydy oikaisupyynnön johdosta
annettuun päätökseen, hän voi pyytää 14 päivän kuluessa siihen oikaisua oikeusturvalautakunnalta.

