ANVISNINGAR FÖR ANHÅLLAN OM EXAMENSBETYG
Anhållan om examensbetyg kan lämnas in till STUDIEÄRENDEN i C3 efter att:
•
•
•
•
•
•
•

alla studieprestationer är avlagda och registrerade i ASTA
bedömningen av examensarbetet är registrerat
mognadsprovet är avklarat och godkänt
presentationen av examensarbetet är avklarad och godkänd
du har svarat på AVOP-enkäten
biblioteket har intygat att studerande inte har några boklån vid Arcada (underskrift på anhållan)
exemplaren av det slutgiltiga examensarbetet är inlämnade

Till anhållan om examensbetyg bifogas examensarbetet i:
-1 oinbundet exemplar*
-1 elektroniskt exemplar ska skickas in till www.theseus.fi
* I det oinbundna exemplaret, skall kopia av utlåtandet om examensarbetet ingå (utlåtandet skall vara
placerat efter titelsidan, d.v.s. på sid. 2. Dessutom ska ett extra exemplar av utlåtandet
lämnas in.
eller
- 1 inbundet exemplar och 1 oinbundet exemplar (inkl. utlåtanden i bägge exemplaren). En PDF-fil av
examensarbetet ska även skickas till biblioteket@arcada.fi.

OBS!
Du som blir hälsovårdare, sjukskötare, barnmorska, fysioterapeut eller ergoterapeut samt du som blir
förstavårdare och vill ha din sjukskötarexamen registrerad, fyll i blankett 7b Ansökan om yrkesrättigheter!
Blanketten finns i studieguiden och i C3.

Instruktioner för AVOP-enkäten
Du bör fylla i Responsenkäten för yrkeshögskolestuderande i slutskedet av studierna (AVOP) innan du
lämnar in anhållan om examensbetyg. Du fyller i enkäten på avop.fi (Haka-inloggning med ditt Arcadaanvändarnamn).

Får du studiestöd från FPA?
Du kan få studiestöd för en kalendermånad om den omfattar minst 18 dagar som ingår i studietiden. Det
betyder att, om ditt betyg dateras tidigare än den 18:e i en månad, har du inte rätt till studiestöd för den
månaden. Om du får studiestöd för en sådan månad måste du betala tillbaka det.

Samtycke till överlåtelse av uppgifter till Arcadas kontaktregister
Självklart vill Arcada hålla kontakten med dig även efter att du nu utexamineras och blir alumn. Du ger på
blanketten samtycke till att Arcada får överföra uppgifter om din examensbenämning, ditt utexamineringsår
och dina kontaktuppgifter till Arcadas kontaktregister.
Vi hoppas du vill engagera dig i Arcada alumnnätverk och överlåter dina kontaktuppgifter. På så sätt kan du
stöda dagens studerande, få inbjudningar och information samt bygga ditt nätverk. Välkommen med i
alumnnätverket!
Du hittar Arcada även på Facebook och LinkedIn. Vi ses i alumnnätverket!

Ankommit

Blankett 7
ANHÅLLAN OM EXAMENSBETYG
Inlämnas till Studieärenden i C3 efter underskrift från biblioteket. Bifoga fullständigt studieutdrag. Det räcker med det du
själv kan skriva ut från ASTA. Studiesekreteraren skickar anhållan vidare för förordande av den examensansvariga och
godkännande av prefekten. Om anhållan inte godkänns bör examensansvarig eller prefekt meddela studenten.
PERSONUPPGIFTER
Efternamn

Tidigare efternamn

Förnamn (alla)

Personbeteckning

Studentkod

Näradress

Postnummer och -anstalt

Privat e-post adress (annan än Arcadas)

Telefon

INFORMATION OM UTBILDNING OCH UTEXAMINERING
Utbildning
Inriktning

Skolbildningsspråk vid gymnasium (eller grundskola om
du inte har gått gymnasiet)
 svenska  finska  annat
 Jag avhämtar mitt betyg från Arcada

Påbörjat studierna år

Jag har avlagt mognadsprovet (vid Arcada) på
 svenska

 finska

 engelska

 Jag vill att betyget skickas hem (som rekommenderat brev inom EU)

INTYGANDEN OCH TILLSTÅND
 Jag har fyllt i AVOP-enkäten.
 Jag har kontrollerat att mina namn- och kontaktuppgifter i studentregistret stämmer.
(Betyg som skickas hem skickas som rekommenderad försändelse till den adress som står som studieadress.)
 Jag har lämnat in ett elektroniskt exemplar av examensarbetet till www.theseus.fi och ett oinbundet exemplar
(inklusive två exemplar av utlåtandet) till studieärenden.
eller
 Jag har lämnat in 1 inbundet och 1 oinbundet exemplar av mitt examensarbete till studieärenden
(inkl. utlåtanden i bägge exemplaren) och en pdf-fil till biblioteket@arcada.fi.
 Jag har lämnat in alla lånade böcker till Arcadas bibliotek och har inga obetalade böter där.
Härmed intygas att ovannämnda student inte har innestående boklån eller obetalda böter vid Arcadas bibliotek.

_____._____._________

_____________________________________
representant för biblioteket

Jag tillåter att mitt namn publiceras på internet och i lokaltidningar i en lista över utexaminerade.
 Ja
 Nej
Om du motsätter dig att dina uppgifter överförs till Arcadas kontaktregister (se andra sidan) kryssa för:
 Jag ger inte samtycke till att mina kontaktuppgifter förs in i Arcadas kontaktregister.
UNDERSKRIFT

_____._____._________
10.5.2017/LS

_____________________________________
student

