
Jatkuva oppiminen
rakennustekniikassa OPISKELU- JA OHJAUSSOPIMUS

HAKIJAN TIEDOT

Yhteystiedot Työpaikkatiedot

Tutkintokoulutus

Opintosuoritukset:

op

op

op

op

op

op

Täydennyskoulutus ja muu koulutus

Työkokemus

Suunnittelukokemus: työnantaja, tehtävä, kokemusvuodet

Vaativimmat omat suunnittelukohteet: kohde, ajankohta, työtehtävät ja vastuut, vaativuusluokka

Ammattipätevyydet

Ammattipätevyys
Vaativuus-

luokka
Voimassa
olo vuosi Lisätietoja

Opintosuoritukset
Merkitse korkein suorittamasi tutkinto, suoritusvuosi, oppilaitos ja koulutusala. Jos tutkintosi on korkeakoulututkinto, merkitse lisäksi pääaine tai 1. syventymiskohde sekä sivuaine tai 2. syventymiskohde.

Opintosuoritukset
Merkitse opintosuorituksiesi kokonaisopintopistemäärät opintokokonaisuuksittain. Muunna opintoviikot (ov) opintopisteiksi (op) kaavalla 1ov = 1,5op

Täydennyskoulutus
Merkitse tekstikenttään oleelliset tiedot täydennyskoulutuksesi kuten koulutuksen sisältö, laajuus, suoritusajankohta ja koulutuksen järjestäjä.

Työkokemus
Kuvaa suunnittelukokemuksesi sekä työurasi vaativimmat omat suunnittelukohteet.

Ammattipätevyydet
Merkitse tähän 3 tärkeimmän voimassa olevan ammattipätevyyden tiedot.



Jatkuva oppiminen
rakennustekniikassa OPISKELU- JA OHJAUSSOPIMUS

OPINTOSUUNNITELMA

Opintojen tarkoitus ja tavoitteet

Opintokokonaisuus

Opintojaksojen lukumäärä

Opintojaksot Lukukausi Suoritusmerkintä

Opintojen toteutus

OPINTOJEN JA OPISKELUN OHJAUS

Tampereen yliopiston Rakennetun ympäristön tiedekunta sitoutuu järjestämään ohjausta ja tukea hankkeeseen Jatkuvan
oppimisen rakennustekniikassa osallistuville opiskelijoille opintojen suunnittelussa ja opiskelun käytänteissä.

SITOUMUKSET

Sitoudun noudattamaan opiskelusuunnitelmaa sekä antamaan tietoja ja palautetta Jatkuva oppiminen rakennustek-
niikassa -hankeen tutkimus- ja kehittämistarpeisiin.

Aika ja paikka: Allekirjoitus:

Työnantajan sitoumus:

Aika ja paikka: Allekirjoitus ja
nimen selvennys:

Tampereen yliopisto antaa sitoumuksen hyväksyessään opiskelijan erillisopiskelijaksi.

Opintojen tarkoitus ja tavoitteet
Kuvaa opintojesi tarkoitus ja tavoitteet.

Opintokokonaisuus
Ilmoita opintojaksojen lukumäärä, listaa opintojaksot ja niiden suorituslukukausi sekä suoritetun opintojakson arvosana.

Opintojen toteutus
Kuvaa, kuinka suoritat opintosi. Ilmoita, mitä opiskelumuotoja käytätä, miten opiskelu jakaantuu lähiopetuksen ja etäopiskelun kesken ja kuinka paljon voit käyttää opiskeluun työaikaasi. Ilmoita lisäksi, mitä verkko-oppimisympäristöjä ja -järjestelmiä hallitset.
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