Lomake palautetaan osoitteella:
Opiskelijakeskus Disco, 20014 TURUN YLIOPISTO
Postitse toimitettaessa mukaan on liitettävä
kopio virallisesta henkilötodistuksesta.

Please return this form:
Student Centre Disco, 20014 UNIVERSITY OF TURKU
If you send the form by mail,
please attach a copy of your ID or passport.

ILMOITUS OPISKELU- TAI OPINTO-OIKEUDESTA LUOPUMISESTA

NOTIFICATION TO FORFEIT STUDY RIGHT
Nimi Name

Sähköposti E-mail

Henkilötunnus Personal identity number

Opiskelijanumero Student number

Lähiosoite, postinumero ja –toimipaikka, maa (ellei Suomi) Postal code and town/ city. (Add country if other than Finland)

¨

Luovun kaikista tutkintoon johtavista opiskeluoikeuksistani ja tutkintoon johtamattomista opinto-oikeuksistani Turun

yliopistossa. I forfeit all my study rights at the University of Turku for a degree or non-degree studies.

¨ Luovun vain seuraavasta opiskelu- tai opinto-oikeudestani Turun yliopistossa (täytä tämä kohta, jos sinulla on
useampia opiskelu- tai opinto-oikeuksia ja haluat luopua vain osasta). I forfeit only the following study right at the

University of Turku (to be filled out if you have more than one study right and do not want to forfeit all).

Tiedekunta Faculty ___________________________________________________________________________________
Tutkinto Degree _____________________________________________________________________________________
Koulutus Programme _________________________________________________________________________________
Ymmärrän, että luopumisilmoitukseni on sitova ja että minun tulee osallistua normaaliin opiskelijavalintamenettelyyn,
jotta saisin opiskelu- tai opinto-oikeuden uudelleen voimaan. Oikeuden päättymispäivä on ilmoituksen jättöpäivä Turun
yliopiston opiskelijakeskus Discoon.
I understand that this notice of forfeiting is binding and that if I choose to apply for study rights at a later time, I am
subject to the normal student admission process. Study rights are valid until the date of delivery of this notification to
the Student Centre Disco of the University of Turku.
Päiväys Date

Allekirjoitus Signature

____________________________

____________________________________________________________

Opiskelijakeskus Disco täyttää / To be filled out by Student Centre Disco
Saapunut / Date of arrival
Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti UTUsign-järjestelmällä / This document has been electronically signed
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