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Dokumentide vastuvõtja (nimi, allkiri, kuupäev) …………………………………………………………………
TALLINNA ÜLIKOOL
	
VARASEMATE ÕPINGUTE JA TÖÖKOGEMUSE ARVESTAMISE TAOTLUS SISSEASTUMISEL

KANDIDAAT:

PEREKONNANIMI ...
EESNIMI ...
Isikukood (selle puudumisel sünniaeg) ...
Kodakondsus ...
Aadress Eestis ... 
Telefoninumber ...
E-posti aadress ...

ÕPPEKAVA NIMETUS, MILLELE TAOTLUS ESITATAKSE:
....

TAOTLUSE ESITAMISE EESMÄRK:
...


TAOTLUSELE LISATUD DOKUMENDID JA MUUD MATERJALID: 
(nimekiri taotlusele lisatud dokumentidest, nt akadeemiline õiend, ainekaart, diplom, tunnistus, ametijuhend, töölepingu koopia, üritusi vm tegevusi tõendav dokument jne)
1.
2.
...

NB! Esitada tuleb nii originaaldokumendid kui ka koopiad. Koopiad kinnitatakse kohapeal. Võõrkeelsetel dokumentidel vajadusel esitada ka tõlked. 


Käesolevaga kinnitan andmete õigsust.


Kuupäev: .........................................	Taotleja allkiri: .........................................
VARASEM KOGEMUS Varasema kogemusena saab taotleda formaalse hariduse (kõrgkooli tasemeõpingud); mitteformaalse hariduse (täienduskoolitused ja -õpe) ja informaalse hariduse (töö- jm kogemus) arvestamist.
Varasema(te) kogemus(t)e nimetus Kirja panna kogu varasem kogemus, mis on seotud konkreetse TLÜ õppeaine / mooduli / õppekava õpiväljunditega (nt täienduskoolituse nimi, töökoha ametinimetus, projekti nimi). 
Kogemuse omandamise koht (asutus) ja aeg, koolitustel maht
Sisu lühiülevaade/ taotleja ülesanded või roll
Kogemust tõendavad dokumendid
1.
2.
...

1.
2.
...

1.
2.
...

1.
2.
...





Omandatud oskused ja pädevused (analüüsige, mida olete varasemast õppinud ja kuidas õpitu on seotud antud eriala sisseastumistingimustega. St vastata tuleks küsimusele, kuidas varasem töökogemus / koolitus / õping vms tõendab, et olete omandanudantud eriala sisseastumistingimused ning mis tõendusmaterjal seda kinnitab):
...


Hindamiskomisjoni otsus (täidab hindamiskomisjon, valides ühe allolevatest otsustest):
	Sisseastumistingimused on täidetud, taotleja on lubatud kandideerima
Sisseastumistingimused on täidetud, taotleja on lubatud kandideerima. Õpinguid alustades tuleb läbida esimese õppeaasta jooksul tasandusained järgmises mahus (märkida õppeained, mis on kohustuslik läbida. NB! Tasandusainete maksimaalne maht on 16 EAPd): ........................................... 

	Sisseastumistingimused ei ole täidetud, õpingute alustamiseks on taotlejal vajalik eelnevalt läbida järgmised õppeained/moodul/õppekava: ............. 


Märkused ja soovitused taotlejale edaspidiseks2: ......................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



...........................................................		........................................................................................			........................................................
avalduse esitaja allkiri ja esitamise kuupäev		õppekavajuhi/hindamiskomisjoni esimehe allkiri ja otsuse kuupäev			õppejuhi allkiri ja kuupäev

