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ĮMOKŲ, TIESIOGIAI NESUSIJUSIŲ SU STUDIJŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMU, 
DYDŽIAI KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETE 

 
Eil. 
nr. 

Dokumentas ir/ar paslauga Kalba  Kaina, Eur 
Taikoma 

Universitete 
studijuojantiems 

arba 
akademinėse 
atostogose 
esantiems 
asmenims 

Taikoma 
studijas 

Universitete 
baigusiems, 

nutraukusiems 
arba iš 

Universiteto 
pašalintiems 

asmenims 
1. Akademinė pažyma* Lietuvių Nemokamai 15 
2. Akademinė pažyma*  Anglų Nemokamai 20 
3. Archyvinė akademinė pažyma**  Lietuvių - 35 
4. Archyvinė akademinė pažyma** Anglų - 45 
5. Studijų statuso pažyma*** Lietuvių Nemokamai 7 
6. Studijų statuso pažyma*** Anglų Nemokamai 10 
7. Archyvinė studijų statuso pažyma**** Lietuvių - 25 
8. Archyvinė studijų statuso pažyma**** Anglų - 35 
9. Nestandartinė pažyma, kai nereikia atlikti 

papildomos informacijos paieškos 
Lietuvių Nemokamai 10 

10. Nestandartinė pažyma, kai nereikia atlikti 
papildomos informacijos paieškos 

Anglų Nemokamai 15 

11. Nestandartinė pažyma, kai reikia atlikti 
papildomą informacijos paiešką 

Lietuvių 10 25 

12. Nestandartinė pažyma, kai reikia atlikti 
papildomą informacijos paiešką 

Anglų 15 35 

13. Akademinės pažymos/ Archyvinės 
akademinės pažymos/ Studijų statuso 
pažymos/ Archyvinės studijų statuso 
pažymos/ Nestandartinės pažymos dublikatas 

Lietuvių Nemokamai 10 

14. Akademinės pažymos/ Archyvinės 
akademinės pažymos/ Studijų statuso 
pažymos/ Archyvinės studijų statuso 
pažymos/ Nestandartinės pažymos dublikatas 

Anglų Nemokamai 15 

13. Studijų dalyko aprašas (1 vnt.) Ta kalba, 
kuria 
vyko 

studijos 

Nemokamai 5 
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14. Diplomo ir priedėlio dublikatas Lietuvių/
anglų 

- 80 

15. Diplomo priedėlio dublikatas Lietuvių/
anglų 

- 60 

16. Nuo 2012 m. išduoto diplomo kopiją, 
patvirtinta, kad kopija yra tikra  

Lietuvių/
anglų 

- 5 

17. Nuo 2012 m. išduoto diplomo priedėlio 
kopija, patvirtinta, kad kopija yra tikra  

Lietuvių/
anglų 

- 7 

18. Iki 2012 m.***** išduoto diplomo kopija, 
patvirtinta, kad kopija yra tikra  

Lietuvių/
anglų 

- 25 

19. Iki 2012 m.***** išduoto diplomo priedėlio 
kopija, patvirtinta, kad kopija yra tikra  

Lietuvių/
anglų 

- 35 

20. Dokumentų siuntimas registruotu paštu 
adresatui Lietuvoje 

- 5 5 

21. Dokumentų siuntimas registruotu paštu 
adresatui užsienyje 

- 10 10 

 
*Akademinė pažyma – pažyma, kurioje nurodoma informacija apie Universitete studijuojančio/ 
studijavusio asmens studijų programą, studijų formą bei pateikiamas studijų metu iškausytų studijų dalykų 
sąrašas, nurodant jų apimtį ECTS kreditais bei gautus įvertinimus.  
**Archyvinė akademinė pažyma – akademinė pažyma, kurioje pateikiami archyviniai duomenys apie 
studijas, vykusias iki 2012 m. Pateikiami archyviniai analogiški duomenys iš šių mokslo įstaigų: kolegija 
“Interverslas”, Vilniaus vadybos kolegija, Vilniaus vadybos aukštoji mokykla, Verslo ir vadybos akademija 
bei Vilniaus verslo teisės akademija. 
***Studijų statuso pažyma – pažyma, kurioje nurodoma informacija apie Universitete studijuojančio/ 
studijavusio asmens studijų programą, kursą, studijų bei semestrų ar sesijos pradžios/pabaigos datas. Pagal 
poreikį, gali būti nurodytos ir egzaminų datos arba finansavimo sąlygos. 
****Archyvinė studijų statuso pažyma – studijų statuso pažyma, kurioje pateikiami archyviniai 
duomenys apie studijas, vykusias iki 2012 m. Pateikiami archyviniai analogiški duomenys iš šių mokslo 
įstaigų: kolegija “Interverslas”, Vilniaus vadybos kolegija, Vilniaus vadybos aukštoji mokykla, Verslo ir 
vadybos akademija bei Vilniaus verslo teisės akademija. 
*****Iki 2012 m. buvo išduodami šių mokslo įstaigų: kolegija “Interverslas”, Vilniaus vadybos kolegija, 
Vilniaus vadybos aukštoji mokykla, Verslo ir vadybos akademija bei Vilniaus verslo teisės akademija 
diplomai ir diplomų priedėliai. 
 

 
 


