
KURSSIN ITSENÄINEN SUORITTAMINEN 

Opiskelija Nimi: Ryhmä:

Pyydän lupaa suorittaa itsenäisesti Osittain Kokonaan

Aine: Kurssi: 

Kurssin opettaja:

Kurssin suoritus jaksossa:

Arvosanat aiemmin suorittamistani kyseisen aineen kursseista:

Perustelut kurssin itsenäiselle suorittamiselle:

Päiväys Opiskelijan allekirjoitus

Opiskelija on keskustellut kanssani kurssin suorittamisesta itsenäisesti ja

Opettaja Puollan En puolla opiskelijan hakemusta.

Kurssi suoritetaan osittain kokonaan itsenäisesti.Kurssi suoritetaan osittain kokonaan itsenäisesti.

Opiskelijan on osallistuttava kurssikokeeseen kyllä ei

Kurssikoe pidetään: 

Lisäksi opiskelijan tulee suorittaa seuraavat  opettajan vaatimat tehtävät:

Päivämäärä, jolloin kaikki tehtävät tulee olla suoritettuna:

Päiväys Opettajan allekirjoitus

Rehtori Myönnän luvan kurssin itsenäiseen suorittamiseen
En myönnä lupaa kurssin itsenäiseen suorittamiseen

Päiväys Rehtorin allekirjoitus

Arviointi Opiskelija on suorittanut kurssin hyväksytysti ja saa siitä arvosanan
Opiskelija ei ole suorittanut annettuja tehtäviä hyväksytysti määräajassa
ja kurssi katsotaan keskeytyneeksi (arvosana K)

Päiväys Opettajan allekirjoitus



Kaikkia kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti. Mikäli kurssin suorittaminen itsenäisesti ei ole mahdollista, se 
käy ilmi ainekohtaisesta opetussuunnitelmasta.

Suorittaakseen kurssin itsenäisesti opiskelijan on neuvoteltava ennen ko. kurssin aloittamista kurssin 
opettajan kanssa, joka päättää alustavasti, onko opiskelijalla edellytyksiä itsenäiseen suoritukseen. 

Kurssin opettaja tai rehtori voi evätä opiskelijan pyynnön itsenäisestä suorituksesta, jos opiskelijan 
opintomenestys kyseisessä aineessa ei ole riittävän hyvä tai jos opiskelija on aikaisemmin laiminlyönyt jonkin 
aineen itsenäisen suorituksen.

Mikäli opettaja puoltaa opiskelijan kurssin itsenäistä suoritusta, täyttää opiskelija yhdessä opettajan kanssa 
kurssin itsenäisen suorituksen lomakkeen. Lopullisen luvan suoritukseen myöntää rehtori. 

Kurssin opettaja antaa opiskelijalle ohjeet mahdolliseen ohjaukseen ja oppitunneille osallistumisesta sekä 
töistä ja näytöistä, jotka kuuluvat kurssisuoritukseen. Samalla sovitaan viimeinen päivä, jolloin kaikki 
suoritukset tulee olla palautettuna opettajalle sekä mahdollisen kurssikokeen ajankohdan.

Itsenäisesti opiskellun kurssin opintosuorituksen ehtona on hyväksytty arvosana. 

Rehtorin myönnettyä opiskelijalle luvan kurssin itsenäisestä suorittamisesta, kopiot lomakkeesta annetaan 
sekä opiskelijalle itselleen että kurssin opettajalle. 

OHJEET KURSSIN ITSENÄISEEN SUORITTAMISEEN

sekä opiskelijalle itselleen että kurssin opettajalle. 

Kurssisuoritukset arvioituaan opettaja käy kansliassa kirjaamassa alkuperäiseen lomakkeeseen 
kurssiarvosanan.  Opettajan tulee antaa opiskelijalle arvosana viimeistään kahden viikon kuluttua opiskelijan 
kanssa sovitusta viimeisestä suoritusten palautuspäivämäärästä.


