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Jyväskylän yliopisto 
Tietojenkäsittelytieteiden laitos    HAKEMUS OPINTOSUORITUSTEN KORVAAVUUDESTA 
 
 

 
 
OHJEITA 
 
Kaikki aiempien opintojen perusteella korvattaviksi haettavat Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen kurssit tulee hakea korvattaviksi samalla lomakkeella yhdellä kertaa. 
Muiden laitosten (esim. Kielikeskus) kurssien korvaavuutta haetaan kunkin yksikön määrittelemällä tavalla. Ota itsellesi kopio hakemuksestasi. 
 
Merkitse korvattaviksi toivomasi kurssit lomakkeeseen. Kukin korvaava kurssi on numeroitava, jotta hakemuksesta ja sen liitteistä ilmenee, millä kurssilla kukin TKTL:n 
opintojakso halutaan korvata. Samalla kurssilla voi korvata vain yhden opintojakson Jyväskylän yliopistossa. Laitokset valvovat keskenään tämän säännön noudattamista. 
Mikäli väärinkäytöksiä ilmenee, korvaavuuspäätös voidaan perua.  
 
Jos haluat korvata esim. AMK:n kurssilla X yliopiston kurssin Y, tulee lomake täyttää seuraavasti (korvaavan suorituksen tiedot harmaalla pohjalla oleviin sarakkeisiin): 
 
 
# 
 

 
Korvaava opintojakso ja sen arvosana 

 
ov 

 
Tentaattori 

 
Oppilaitos 

 
Korvattava opintojakso (ml. koodi) 

 
ov 

 
Korvattava kurssi (jos muu) 

 
ov 

 
ARV 

 
Allekirjoitus 

 
PVM 

 
1 

 
X-kurssi, Arvosana 4 

 
5 

 
Teräväinen 

 
JKL AMK 

 
ITK 999 – Y-kurssi 

 
2 

     

 
Korvaavat kurssit on numeroitava, jotta hakemuksesta ja sen liitteistä ilmenee, millä kurssilla kukin opintojakso halutaan korvata. Edellä olevassa tapauksessa korvaavan 
opintojakson numero on 1. Tämä numero merkitään myös kurssikuvaukseen ja ko. kurssin kohdalle opintorekisteriotteeseen. Korvaavan kurssin sisällön laajuuden, suori-
tusajankohdan ja –paikan, tentaattorin sekä arvosanan on ilmettävä hakemuksesta tai sen liitteistä. 
 
Tarvittavat liitteet: Korvaavien kurssien kurssikuvaukset ja korvaavien kurssien kirjallisuusluettelo (jos kirjallisuus ei ilmene kurssiku-
vauksesta), aiemman tutkinnon tutkintotodistus ja opintosuoritusrekisterin ote sekä Jyväskylän yliopiston opintosuoritusrekisterin ote. 
Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä, vaan ne palautuvat hakijalle täydennettäväksi. 
 
Tällä lomakkeella ei haeta tietotekniikan tai tietoliikenteen opintojaksojen korvaavuuksia! 
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Opiskelijan sukunimi __________________________ Opiskelijan etunimet __________________________  
 
Henkilötunnus  __________________________ Yliopistoon tulovuosi __________________________ 
 
Sähköposti   __________________________ Linja (jos tiedossa)  __________________________ 
 
Puhelinnumero:  __________________________ 
 
 
Olen aiemmin hakenut korvaavuuksia Tietojenkäsittelytieteiden laitokselta ! En ! Kyllä 
 
Olen hakenut korvaavuuksia muilta laitoksilta      ! En ! Kyllä. Mistä? __________________________ 
 
Olen saanut korvaavuuksia muilta laitoksilta      ! En ! Kyllä. Mistä? __________________________ 
 

Allekirjoita hakemus sivulle kolme! 
 

 
OPISKELIJA TÄYTTÄÄ 

 

 
OPETTAJA TÄYTTÄÄ 

 
# 
 

 
Korvaava opintojakso ja sen arvosana 

 
ov 

 
Tentaattori 

 
Oppilaitos 

 
Korvattava opintojakso (ml. koodi) 

 
ov 

 
Korvattava kurssi (jos muu) 

 
ov 

 
ARV 

 
Allekirjoitus 

 
PVM 
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OPISKELIJA TÄYTTÄÄ 

 

 
OPETTAJA TÄYTTÄÄ 

 
# 
 

 
Korvaava opintojakso ja sen arvosana 

 
ov 

 
Tentaattori 

 
Oppilaitos 

 
Korvattava opintojakso (ml. koodi) 

 
ov 

 
Korvattava kurssi (jos muu) 

 
ov 

 
ARV 

 
Allekirjoitus 

 
PVM 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
ALLEKIRJOITUS 
 
Vakuutan tällä lomakkeella ja sen liitteissä antamani tiedot oikeiksi. Olen tutustunut yllä oleviin ohjeisiin ja toiminut niiden mukaisesti. Olen 
tietoinen siitä, että saman korvaavan opintojakson voi käyttää Jyväskylän yliopistossa vain yhteen kertaan ja että väärinkäytösten ilmetessä jo 
tehdyt korvaavuuspäätökset voidaan perua.  
 
 
Paikka ja aika: ______________________________________________   Allekirjoitus: ______________________________________________ 
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