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päätös:    ____/____ _______ 

 Sivu 1(2) 
KANDIDAATINTUTKINTOLOMAKE      

           
Henkilötunnus Sukunimi (ent.)   Etunimet     

Yliopistoon tulovuosi: _______ Koulukieli    Kotikunta    

Tiedekuntaan tulovuosi: _______         
           

 
Liitän tutkintooni seuraavat opinnot       

 Pääaineeni:  Laajuus (op)      Arvostelu TIEDEKUNNAN MERKINTÖJÄ 

 Perusopinnot 

 
     

Aineopinnot      

 Sivuainekokonaisuudet:  
 

 

   p, a 
(erikseen) 

Laajuus (op)   Arvostelu 
 

 
 

 

 Yliopisto/korkeakoulu jos ei JY 

           

          

           

      
 

     

           

           

 Opettajan pedagogiset opinnot       

 Kieli- ja viestintäopinnot:    Laajuus (op)   

Viestintä/äidinkieli (suomi/ruotsi)     
 

Valvottu kypsyysnäyte eli 
maturiteetti 

 
(As. 794/2004 10 §) 

 
 
 

       Kieli:   ______________________ 
 
 
 

       Pvm:   _____ / _____   20 
 
 
 

       Opintopisteet:    ______ 
 

   

Toinen kotimainen (suomi/ruotsi) kirjallinen 
 

 Arvostelu 

suullinen  Arvostelu 

1. vieras kieli (pakollinen)   

Muut kieli- ja viestintäopinnot   

   

   

   

   

   

 Muut opinnot:    

Opintojaksojen koodit 
  Tutkinnon kokonaislaajuus 

 
 Yhteensä (op): ________         ________   op          

 
 

    

  Noudan todistuksen tiedekunnan kansliasta  _________________________ ____/____ ______ 
  Pyydän lähettämään todistuksen vier. osoitteeseen  Paikka     Aika  
  En halua nimeäni julkisuuteen
 Jatkan vªlittºmªsti maisterin tutkintoon

       
  Allekirjoitus 

 
 

    

   Lähiosoite    
           

Laitoksen varmennus          /         20  Postinumero Postitoimipaikka  
      
 Puhelin Sähköposti 

 
 

         

 Pyydän, että humanistinen tiedekunta julistaisi päätöksen humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnostani. 



Sivu 2(2) 
          

           
Opintotiedot          

           
Tutkintoon sisältyvien omassa yliopistossa suoritettujen opintojen määrä     
(poislukien avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritetut opinnot)   _______  opintopistettä 

           
Tutkintoon sisältyvien avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen määrä (joko     
oman tai muun yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritetut opinnot) _______ opintopistettä 

           
Tutkintoon sisältyvien muissa yliopistoissa suoritettujen opintojen määrä     
(poislukien avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritetut opinnot)   _______ opintopistettä 

           
Tutkintoon sisältyvien ammattikorkeakouluissa suoritettujen opintojen määrä _______ opintopistettä 

           
Tutkintoon sisältyvien yleissivistävissä ja ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettujen    
opintojen määrä       _______ opintopistettä 

           
Tutkintoon sisältyvien ulkomaalaisissa oppilaitoksissa (mikä tahansa oppilaitos)    
suoritettujen opintojen määrä     _______ opintopistettä 

           
Tutkintoon sisältyvien muiden opintojen määrä    _______ opintopistettä 
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