Töm blanketten

Anmälan
Examen som avlagts vid en utländsk
läroanstalt

Fpa

OT 29r

Fyll i blanketten noggrant och kontrollera att alla
nödvändiga bilagor finns med.
Om vi behöver ytterligare uppgifter kontaktar vi dig.
Du kan skicka blanketten med bilagor per post:
FPA
PB 228
70056 FPA
eller se www.fpa.fi/postadresser

Närmare information www.fpa.fi/studerande
Om du har frågor kan du ringa vår telefontjänst
www.fpa.fi/servicenummer

Ansökningstid: Gör anmälan om examen genast när du har fått ett examensbevis.

1. Uppgifter om den som avlagt examen
Personbeteckning

Efternamn och förnamn

Adress
Postnummer

Postanstalt

Telefonnummer

E-postadress

2. Avlagd examen
Studieland
Läroanstalt
Avlagd examen. Se punkt 4 Bilagor.
Examensnivå:
högre högskoleexamen

lägre högskoleexamen

yrkeshögskoleexamen

yrkesinriktad grundexamen

annan. Vilken?
Om du har avlagt en lägre högskoleexamen, blev du antagen för att avlägga
endast en lägre högskoleexamen eller

både en lägre och en högre högskoleexamen?

L Välj ”endast en lägre högskoleexamen" även om du senare har fått rätt att avlägga en högre högskoleexamen.
Ordinarie tid för avläggande av examen enligt utbildningsprogrammet
__________ år __________ månader eller __________ ,______ läsår.

L Om du har avlagt en lägre högskoleexamen, du har inlett dina första högskolestudier 1.8.2014 eller senare och du har

studielån ska du separat ansöka om studielånskompensation med blankett OT 30r (Ansökan - Studielånskompensation) om
du vill använda din rätt till studielånskompensation för den lägre högskoleexamen.
Närmare information: http://www.kela.fi/web/sv/studielanskompensation-sa-har-ansoker-du#lagre
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3. Studieuppgifter
När tog du emot studieplatsen för den här examen? _______._______.____________
När inledde du som närvaroanmäld studierna för examen? _______._______.____________
Datum för avläggande av examen: _______._______._____________
Har du fått studiestöd från Finland för de här studierna?
Nej

Ja

Har du bedrivit andra högskolestudier för examen i Finland eller utomlands innan du inledde dessa studier?
Nej

Ja. När tog du emot din första studieplats vid en högskola?
_______._______.____________
När inledde du som närvaroanmäld studierna? _______._______.____________
Om du avlade examen, ange datum för avläggande av examen: _______._______._____________

Har du flyttat eller tänker du flytta tillbaka till Finland?
Nej

Ja. Flyttningsdag: _______._______.____________

4. Bilagor
Kopia av examensbeviset. Intyget ska vara översatt till finska, svenska eller engelska om det är utfärdat på något annat språk.

5. Övriga upplysningar

L Ange med ett nummer vilken punkt på blanketten du hänvisar till.

Övriga upplysningar på ett separat papper. Skriv ditt namn och din personbeteckning på pappret.

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

Ort och datum

Underskrift

Anmälningsskyldigheten baserar sig på 41 § i lagen om studiestöd (65/1994) samt 4 § 2 mom. i förordning 1146/2004. Förordningen gäller
pensionsersättning som ska betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier.
De uppgifter som vi har fått för att kunna avgöra detta förmånsärende kan också användas för ett annat förmånsärende om uppgifterna enligt
lag ska beaktas i samband med ärendet. Likaså kan uppgifter som vi har fått i samband med en annan förmån användas vid avgörandet av
detta förmånsärende.
Kontakta oss om du vill veta var vi kan hämta in uppgifter om dig och till vem vi kan lämna ut dina uppgifter.
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Skriv ut blanketten

Till början av blanketten

