
Opintopalvelut 

Uudelleenkirjoittautumishakemus 
    Saapunut:  Dnro: 

 
Opiskelijan tulee kunkin lukuvuoden alussa ennen ilmoittautumisajan päättymistä ilmoittautua yliopistoon läsnä- tai 
poissaolevaksi opiskelijaksi yliopiston määräämällä tavalla, muutoin hän menettää opiskeluoikeutensa. (Yliopistolaki 
558/2009, 43 §). 
Opintoja jatkaakseen opiskelijan tulee hakea kirjallisesti yliopistolta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaluetteloon. 

 
HENKILÖTIEDOT 

Sukunimi (myös entinen) 
 

Etunimet  
 

Henkilötunnus 
 

Lähiosoite 
 

Postinumero ja postitoimipaikka 
 

Puhelin 
 

Sähköposti 
 

 

UUDELLEENKIRJOITTAUTUMINEN 

Koulutusohjelma/ maisteriohjelma/ tohtorikoulutusohjelma  
 
 
Tutkinto jota olen suorittamassa 
 
☐   Tanssitaiteen kandidaatti            
☐   Tanssitaiteen maisteri 
☐   Tanssitaiteen lisensiaatti 
☐   Tanssitaiteen tohtori 
 
☐   Teatteritaiteen kandidaatti            
☐   Teatteritaiteen maisteri 
 

 
 
☐   Teatteritaiteen lisensiaatti 
☐   Teatteritaiteen tohtori 
 
☐   Taiteen kandidaatti 
☐   Taiteen maisteri 
☐   Taiteen tohtori 
 

Aloitin nykyisen tutkinnon 
suorittamisen vuonna 
 
 
Olen viimeksi ollut 
ilmoittautuneena yliopistoon 
(lukukausi ja vuosi) 
 
 

Ilmoittautumisen laiminlyönnin syy 
 
 

Suoritetut opinnot ja opintosuunnitelma (käytä tarvittaessa liitettä) 
Tavoitteellinen että toteuttamiskelpoinen suunnitelma opintojen saattamiseksi loppuun. Suunnitelmassa tulee 
yksilöidä suoritettavat opinnot ja aikataulu tutkinnon loppuun saattamiselle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Päiväys 
 

Allekirjoitus 



 

Uudelleenkirjoittautumishakemus 

PÄÄTÖS 

 

 

PROFESSORIN/ KOULUTUS-/ MAISTERIOHJELMAN JOHTAJAN LAUSUNTO 

☐  Puollan hakemuksen mukaisesti 
 

☐  En puolla, perustelut 

 
 
 
 
 
Päiväys  
 
 

Allekirjoitus 

 

DEKAANIN PÄÄTÖS 

☐  Hakemus hyväksytään 
 

☐  Hakemusta ei hyväksytä, perustelut 

 
 
 
 
 
Päiväys  
 
 

Dekaanin allekirjoitus 

Päiväys  
 
 

Esittelijän allekirjoitus 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 
 
Päätöksestä ilmoitetaan opiskelijalle sähköpostitse. Uudelleenkirjoittautumismaksun (35 euroa) ja ylioppilaskunnan 
jäsenmaksun maksamisesta tiedotetaan samassa yhteydessä.  
 
Oikaisumenettely 
 
Yliopistolain (558/2009) 82 §:n mukaan opiskelija voi hakea yliopistolta kirjallisesti oikaisua opiskeluoikeuden 
menettämistä koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Taideyliopiston johtosäännön 
(29§) mukaisesti oikaisua opiskeluoikeuteen haetaan akatemian dekaanilta. Muutosta haetaan valittamalla 
päätöksestä Helsingin hallinto‐oikeuteen siten kuin yliopistolain 82–84 §:ssä säädetään (koulutussääntö 57§). 

Hallinto‐oikeuden päätökseen, joka koskee yliopistolain 36 §:ssä tarkoitettua opiskelijaksi ottamista, 43 §:ssä 
tarkoitettua opiskeluoikeuden menettämistä tai 45 §:ssä tarkoitettua opiskelijan kurinpitoa, ei saa hakea muutosta 
valittamalla.  
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