Töm blanketten

Svar på begäran om utredning om
studieframgången

OT 28Lr

Du kan också svara i vår e-tjänst (www.fpa.fi/etjanst) genom att välja Ansökningar och ändringsmeddelanden >
Studiestöd > Svar på begäran om utredning om studieframgången.

1. Personuppgifter
Personbeteckning

Efternamn och förnamn

L FPA får adressuppgifterna från befolkningsdatasystemet.
2. Studier saknas i studieprestationsregistret eller studiestöd har betalats tillbaka
Studier som jag genomfört före 31.7.2018 saknas i studieprestationsregistret.
Försäkra dig om att studieprestationerna blir införda i högskolans studieprestationsregister för det läsår då de genomfördes.
Skicka också tillbaka den här blanketten och ange i punkt 4 eller i en separat bilaga de studieprestationer som du har
genomfört men som saknas i registret, samt omfattningen och datumen för dem. Ange omfattningen och datumen för
studieprestationerna även om de har registrerats för fel läsår.
Studier som jag genomfört vid en utländsk högskola saknas i studieprestationsregistret.
Redogör för dessa studier i punkt 4 eller i en separat bilaga.
Jag har en studiehelhet som ännu inte är slutförd (t.ex. lärdomsprov, examensarbete) och som inte har beaktats i
uppföljningen av studieframgången (se begäran om utredning under "Våra uppgifter om din studieframgång").
Bifoga ett intyg över delprestationen eller lärarens bedömning av hur många studiepoäng du har avlagt av studiehelheten
fram till 31.7.2018. Vid behov kan du fylla i och skriva ut blanketten Utredning till FPA om studiehelhet som ännu inte är
slutförd på www.fpa.fi.
Jag har genomfört studier före 1.8.2011.
Jag har betalat tillbaka studiestöd för vårterminen 2018 efter 20.9.2018.

3. Orsaker som inverkat på studieframgången
Egen sjukdom
Byte av studieinriktning
Annan orsak

L Redogör i punkt 4 eller i en separat bilaga för hur den angivna orsaken har påverkat dina studier och om den fortfarande
påverkar studieframgången. Bifoga också eventuella intyg (till exempel kopia av läkarintyg eller annan motsvarande
utredning).
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4. Utredning

5. Underskrift
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga.

Ort och datum
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Till början av blanketten

