ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO
Oikeustieteet ja filosofia

OPINTOJEN KORVAAVUUSHAKEMUS
(päivitetty 26.7.2013)

Tutustu liitteenä oleviin hyväksilukemisen kriteereihin.
Nimi ____________________________________________________________ Op.nro _______________
Osoite ________________________________________________________________________________
Sähköposti _______________________________________________________ Puh. _________________
Olen

1) oikeustieteiden/filosofian tutkinto-opiskelija
2) oikeustieteiden/filosofian avoimen yliopiston opiskelija
3) oikeustieteiden/filosofian sivuaineopiskelija

___
___
___

Opintojakso (-t) / opintokokonaisuus (-det),
jonka haluan korvata aiemmin suorittamillani opinnoilla

(rasti oikea vaihtoehto)

Koodi ja laajuus

_______________________________________________________________ _____________________
_______________________________________________________________

____________________

_______________________________________________________________ _____________________
Korvaavat opinnot:

Laajuus

_______________________________________________________________ _____________________
_______________________________________________________________ _____________________
_______________________________________________________________ _____________________
Korkeakoulu, jossa opinnot ovat alun perin suoritettu:
_____________________________________________________________________________________
Kuuluvatko aiemmin suoritetut opinnot aiempaan korkeakoulututkintoon ja jos kuuluvat, mihin:
_____________________________________________________________________________________
Liitteet Todistusjäljennökset suoritetuista opinnoista
Selvitys opintojen sisällöstä (ote opinto-oppaasta tms.)
Hakemusta ei voida ratkaista ennen vaadittavien selvitysten toimittamista!

______________________________
Päiväys

___________________________________________________
Allekirjoitus

PÄÄTÖS
Hyväksytty _____

Osittain/ehdollisena hyväksytty _____

___________________________
Päiväys

Hylätty _____

__________________________________________________
Allekirjoitus

Perustelut/huomautukset:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta annetusta kielteisestä päätöksestä saa hakea oikaisua yliopiston
muutoksenhakulautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisupyyntö on toimitettava yliopiston kirjaamoon.

OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN

2013–2014

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA
Opintojen hyväksilukeminen käsittää opintojen korvaamisen ja sisällyttämisen. Hyväksiluettavilla opinnoilla tarkoitetaan yleensä
opiskelijan aiemmin toisessa korkeakoulussa suorittamia opintoja. Mikäli opiskelijalle hyväksiluettavat opinnot vastaavat täysin yliopiston
opetussuunnitelmassa vahvistettuja opintojaksoja tai -kokonaisuuksia, kysymys on opintojen korvaamisesta. Kysymys voi olla myös
osittaisesta korvaavuudesta (esim. hyvityspisteitä ko. opintojakson tenttiin). Korvaamisen edellytyksenä on opintojen samantasoisuus
(Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/ 2004, 25 §). Jos opintoja ei voida korvata, ne voidaan pääsääntöisesti sisällyttää
suoritteilla olevaan tutkintoon sellaisenaan.
Opintojen korvaavuudesta päättää ko. opintojakson vastuuyksikkö (tutkintosääntö 14 §). Opintojen sisällyttämisestä suoritettavaan
tutkintoon päättää opiskelijan pääaineen laitosjohtaja.
Muualla suoritettujen opintojen sisällyttämisessä noudatetaan seuraavia periaatteita, jos erityinen syy ei muuta vaadi:
- Kandidaatin tutkintoon sisällytetään opintoja sen verran kuin tutkintorakenne sallii. Opintokokonaisuudet voidaan kuitenkin
sisällyttää kokonaisuudessaan, vaikka tutkinnon vähimmäislaajuus ylittyisikin.
- Opintoja ei sisällytetä, jos hakijan opintoihin Itä-Suomen yliopistossa jo sisältyy sisällöltään vastaavat opinnot.
- Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet alemman yliopistotutkinnon (kandidaatin tutkinnon) aiempien tutkintoasetusten mukaisesti
opintoviikkoina, eivät pääsääntöisesti voi sisällyttää kandidaatin tutkintoon sisältyviä opintoja maisterin tutkintoon. Tästä
pääsäännöstä on kolme poikkeusta:
o kun aiempien tutkintoasetusten mukaisesti suoritettuun kandidaatin tutkintoon on sisällytetty maisterin tutkintoon pakollisena
kuuluvia syventäviä opintoja, hyväksiluetaan ne maisterin tutkintoon,
o kun aiempien tutkintoasetusten mukaisesti suoritettuun kandidaatin tutkintoon on sisällytetty opintokokonaisuus (tai useampi),
joka ei ole pakollinen osa kandidaatin tutkintoa ja kandidaatin tutkinnon laajuus olisi 120 opintoviikkoa ilman ko.
opintokokonaisuutta, hyväksiluetaan opintokokonaisuus maisterin tutkintoon sivuaineeksi,
o muu erityinen perusteltu syy.
- Muita toiseen tutkintoon sisältyviä opintokokonaisuuksia ei pääsääntöisesti sisällytetä suoritteilla olevaan tutkintoon.
- Ammatillisen toisen asteen opintoja tai ammattikorkeakoulussa suoritettuja opintoja voidaan sisällyttää suoritteilla olevaan
tutkintoon, jos asiasta on valtakunnallisia linjauksia tai erityinen syy sellaista vaatii.
- Yksittäisiä opintojaksoja voidaan sisällyttää tutkintoon, jos tutkintorakenne sen sallii ja jos opintojaksot eivät sisälly aiemmin
suoritettuun tutkintoon. Aiemmin suoritettuun tutkintoon sisältyviä opintojaksoja voidaan sisällyttää suoritteilla olevaan tutkintoon
vain erityisestä syystä.
- Opintoviikkoina suoritetut opinnot muutetaan opintopisteiksi kertoimella kaksi.
Laitokset määrittelevät tarkemmat kriteerit opintojen hyväksilukemiselle ja ohjeistavat hyväksilukemisen hakemisessa. Kieliopintojen
korvaamisesta päättää Kielikeskus.

OIKEUSTIETEIDEN LAITOS
Oikeustieteiden laitoksella noudatetaan tiedekunnan linjauksia hyväksilukemisista.
oikeustieteiden laitoksella noudatetaan pääsääntöisesti seuraavia linjauksia:

Tarkennuksena

tiedekunnan

linjauksiin

Oikeustieteiden opintoja ei voi korvata yli 10 lukuvuotta vanhoilla opintosuorituksilla ellei erityisestä syystä muuta johdu. Esimerkiksi
haettaessa opintojen korvaavuutta tai yksittäisten opintojaksojen sisällyttämistä lukuvuonna 2013–2014, tarkastellaan vain lukuvuonna
2003–2004 tai sen jälkeen suoritettuja opintoja.
Hyväksiluetut opinnot (korvatut ja sisällytetyt) arvostellaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksiluettujen suoritusten arvosanaa (HYV)
ei huomioida opintokokonaisuuden arvolausetta määriteltäessä.
Jos opintojakso on suoritettu Itä-Suomen yliopiston vaatimusten mukaisesti ja arvosteltu yliopistossa käytössä olevan arvosteluasteikon
mukaisesti, voidaan hyväksiluettujen opintojaksojen arvosana kirjata opintosuoritusrekisteriin.
KRITEERIT OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMISELLE
Korvaaminen
Opintojen korvaamista toisessa yliopistossa suoritetuilla opinnoilla voivat hakea tutkinto-opiskelijat ja avoimen yliopiston opiskelijat.
Korvaavuuksia voi hakea ammattikorkeakoulussa, avoimessa yliopistossa (ehtona, että opinnot ovat jonkun yliopiston vahvistaman
opetussuunnitelman mukaisia) tai yliopistossa suoritetuilla opinnoilla. Täydennyskoulutuksena suoritetuilla opinnoilla ei pääsääntöisesti
voi korvata yliopistotasoisia opintoja. Korvaavuuden myöntäminen perustuu opetuksen ja opiskeltavan materiaalin samantasoisuuteen
ja samankaltaisuuteen.
Avoimen yliopiston opiskelijat voivat hakea korvaavuuksia vain siihen oppiaineeseen tai opintokokonaisuuteen, mihin heillä on opintooikeus. Tutkintoon kuuluvia pakollisia kieliopintoja korvataan ainoastaan tutkinto-opiskelijoille. Korvaavuutta haetaan siitä oppiaineesta,
minkä opintojaksoja halutaan korvata. Opiskelijan on selvitettävä mahdolliset korvaavuudet ennen kuin hakee opintojen sisällyttämistä.
Aiempaan yliopistotutkintoon sisältyvällä opintokokonaisuudella voi saada korvattua vastaavan opintokokonaisuuden Itä-Suomen
yliopistossa. Edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa ko. oppiaineesta seuraavan laajemman opintokokonaisuuden (perusopinnot >
aineopinnot > syventävät opinnot). Esimerkiksi aiempaan tutkintoon kuuluvat ympäristöoikeuden aineopinnot voidaan hyväksyä HTKtutkintoon vain siinä tapauksessa, että opiskelija tekee ympäristöoikeuden syventävät opinnot HTM-tutkintoon. Aiempaan tutkintoon
sisältyvillä opinnoilla ei voi korvata syventäviä opintoja.
Aiempaan tutkintoon sisältyvillä opinnoilla voidaan korvata enintään puolet tutkintoon kuuluvista oikeustieteellisistä opinnoista. Lisäksi
voidaan korvata kieli- ja viestintäopintoja. Kieli- ja viestintäopintojen korvaamisesta päättää Kielikeskus. Opinnäytetöitä ei voi korvata
aiempien opintosuoritusten perusteella. Syventäviä opintoja ei voi korvata.
Jos korvaava opintojakso on laajuudeltaan tai sisällöltään suppeampi kuin korvattavaksi haettava opintojakso, voi kysymykseen tulla
osittainen korvaavuus. Tällöin opiskelijalle myönnetään ko. opintojakson kuulusteluun hyvityspisteitä tai vapautetaan jostain
kuulustelun/opintojakson osa-alueesta tai opiskelijalle määritellään täydentävä tehtävä. Hyvityspisteet myönnetään yleensä siten, että
opiskelija saa hyvityspisteitä 50 % siitä pistemäärästä, joka oikeuttaisi kuulustelun läpimenoon kun opiskelijan aiempi suoritus on noin
puolet korvattavasta opintojaksosta. Opiskelijan on ilmoitettava saamistaan hyvityspisteistä tai muusta korvaavuudesta opintojakson
kuulusteluun
ilmoittautuessaan WebOodissa (lisätieto-kenttä). Hyvityspisteiden
vanhenemisesta ilmoitetaan
opintojen
korvaavuuspäätöksessä.

Avoimessa yliopistossa ja kansainvälisessä vaihdossa suoritetuilla yksittäisillä opintojaksoilla ja opintokokonaisuuksilla voi hakea
korvaavuutta edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti.
Sisällyttäminen
Sisällyttäminen osaksi suoritettavaa tutkintoa on mahdollista silloin, kun vastaavia opintoja ei yliopistossa ole tarjolla (ts. korvaavuuden
hakeminen ei ole mahdollista).
Yksittäisten opintojaksojen sisällyttäminen on mahdollista, jos opiskelija ei ole sisällyttänyt tutkintoon
opintokokonaisuuksia. Maisterin tutkintoon sisällytettävien opintokokonaisuuksien määrää ei ole rajoitettu.

enimmäismäärää

Opintoja ei sisällytetä, jos hakijan opintoihin Itä-Suomen yliopistossa jo sisältyy sisällöltään vastaavat opinnot.
Sisällyttäminen on mahdollista kahdella tavalla:
sisällyttäminen suoritettavaan opintokokonaisuuteen tai
sisällyttäminen osaksi tutkintoa (yliopistossa ei ole tarjolla vastaavia opintoja).
Sisällyttämistä suoritettavaan opintokokonaisuuteen voivat hakea avoimen yliopiston opiskelijat, kansainvälisessä vaihdossa olleet
opiskelijat ja tutkinto-opiskelijat. Sisällyttämistä osaksi tutkintoa voivat hakea vain tutkinto-opiskelijat.
Sisällyttämistä voi hakea avoimessa yliopistossa suoritetuilla opinnoilla (ehtona, että opinnot ovat jonkun yliopiston vahvistaman
opetussuunnitelman mukaisia) tai yliopistossa suoritetuilla opinnoilla. Ammattikorkeakoulussa suoritettuja yksittäisiä opintojaksoja
voidaan sisällyttää yliopistossa suoritettavaan opintokokonaisuuteen vain, jos sisällytettävä opintojakso on sisällöltään, laajuudeltaan ja
tasoltaan sopiva opintokokonaisuuden osaksi.
Avoimessa yliopistossa suoritettu opintokokonaisuus voidaan sisällyttää sellaisenaan suoritettavaan tutkintoon. Aiempaan tutkintoon
kuuluvia opintokokonaisuuksia ei voi sisällyttää uuteen tai myöhempään tutkintoon (vrt. korvaaminen). Kandidaatin tutkintoon sisältyviä
opintoja ei voida sisällyttää maisterin tutkintoon tai päinvastoin. Tästä on kuitenkin olemassa kaksi poikkeusta liittyen
tutkintorakenneuudistukseen. Ks. poikkeuksista tarkemmin tiedekunnan osuudesta.
Yksittäisiä opintojaksoja (joilla ei voi hakea korvaavuutta eikä niitä voida sisällyttää osaksi jotain opintokokonaisuutta) voidaan sisällyttää
tutkintoon, jos 1) ne on suoritettu avoimessa yliopistossa tai yliopistossa, eivätkä ne sisälly toiseen tutkintoon ja 2) ne eivät ole yli 10
vuotta vanhoja suorituksia (oikeustieteiden opinnot).
Täydennyskoulutuksena suoritettuja opintoja ei voi sisällyttää tutkintoon. Poikkeuksena täydennyskoulutuksen opinnot, jotka voidaan
osoittaa olevan yliopistotasoisia. Kansainvälisessä vaihdossa tai JOO-opintoina suoritetut opinnot voidaan edellä mainituin kriteerein
joko korvata tai sisällyttää suoritettavaan tutkintoon.
HYVÄKSILUKEMISEN HAKEMINEN JA RATKAISEMINEN
Opintojen hyväksilukemista haetaan kirjallisesti. Oikeustieteiden laitoksella on käytössä opintojen hyväksilukemista varten lomake, joka
on saatavissa yksikön www-sivuilta. Kieliopintojen korvaavuutta haetaan kielikeskuksesta.
Kirjallisesta hakemuksesta on käytävä ilmi ainakin seuraavat seikat:
nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite),
opiskelijanumero,
pääaine (tai mihin oppiaineeseen opinto-oikeus),
mitä opintoja haetaan korvattavaksi ja millä perusteella TAI mitkä opinnot haetaan sisällytettäväksi tutkintoon/opintoihin,
oikeaksi todistetut jäljennökset aiemmin suoritetuista opinnoista, sekä
riittävä selvitys suoritettujen opintojen tasosta ja sisällöstä (esim. ote sen lukuvuoden opinto-oppaasta, jolloin opinto suoritettu)
TAI muu luotettava selvitys hyväksilukemisen ratkaisemiseksi.
Ilman riittäviä selvityksiä saapunutta hakemusta ei sisällöllisesti voida ratkaista.
Hakemuksen käsittely ja ratkaisu:
Opintojen sisällyttämisestä tutkintoon päättää oikeustieteiden laitoksen johtaja. Yksittäisen oikeustieteen tai filosofian opintojakson tai kokonaisuuden korvaamisesta päättää ao. vastuuopettaja.
Opintojen hyväksilukemista koskevat päätökset annetaan pääsääntöisesti kirjallisina. Kun kysymyksessä on opintojen siirtäminen
sellaisenaan (sisällyttäminen) Itä-Suomen yliopiston opintorekisteriin, ei kirjallista päätöstä anneta. Päätös voi olla luonteeltaan
lopullinen, ehdollinen tai määräaikainen.
Muutoksenhausta määrätään tutkintosäännön 28 §:ssä.
HTK-/HTM-tutkintoa varten suoritettujen opintojen vastaavuus ON-/OTM-tutkinnon opintoihin, kun opinnot eivät sisälly
tutkintoon:
Vastaavuus arvioidaan tapauskohtaisesti. Vastaavuuksista päätetään HOPS-työskentelyn yhteydessä.
Opintosuoritusrekisterissä olevat opinnot eivät vanhene.
Opintosuoritusrekisterissä olevat kandidaatin tutkielmat ja pro gradu -tutkielmat, jotka eivät sisälly toiseen tutkintoon, voidaan sisällyttää
ON-/OTM-tutkintoon.

Hakemukset toimitetaan osoitteella:
Itä-Suomen yliopisto
Oikeustieteiden laitos
PL 111
80101 Joensuu
Lisätietoja:
Oikeustieteiden toimisto, amanuenssi
puh. 050 442 3314 tai 050 442 2686
oikeustieteet@uef.fi

