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PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto rektoriaus
2019 m.                  d. įsakymu Nr. R-

VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO PASLAUGŲ, SUSIJUSIŲ SU
PAŽYMŲ APIE STUDIJAS IŠDAVIMU, ĮKAINIAI

1. Nustatomi šie Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto paslaugų, susijusių su pažymų
apie studijas išdavimu, įkainiai:

Eil.
Nr.

Paslauga
Įkainis,

Eur
(be PVM)

1. Studentams (išskyrus rezidentus)

1.1. Standartinė pažyma apie studijas (lietuvių k. / anglų k.)1 –

1.2. Standartinė pažyma apie studijų rezultatus (lietuvių k. / anglų k.)1 –

1.3. Standartinė pažyma apie gautas išmokas (lietuvių k.)1 –

1.4. Nestandartinė pažyma apie studijas2 10,00

1.5. Lietuvos arba užsienio įstaigos nustatytos formos užklausos ar jos dalies apie
studijas užpildymas

–

1.6. Bendro pobūdžio rekomendacija apie gerus akademinius rezultatus –

2. Absolventams

2.1. Nestandartinė  pažyma  /  Lietuvos  arba  užsienio  įstaigos  nustatytos  formos
užklausos ar jos dalies apie studijas užpildymas3

28,00

3. Nutraukusiems studijas (išskyrus rezidentus)

3.1. Akademinė pažyma (lietuvių k. / anglų k.), kai studijos nutrauktos ne ilgiau nei 6
mėnesius

–

3.2. Akademinė pažyma (lietuvių k. / anglų k.), kai studijos nutrauktos ilgiau nei 6
mėnesius

28,00

3.3. Pažyma apie studijų nutraukimą, kai studijos nutrauktos ne ilgiau nei 3 mėnesius –

3.4. Pažyma apie studijų nutraukimą, kai studijos nutrauktos ilgiau nei 3 mėnesius 10,00

3.5. Akademinės pažymos dublikatas 28,00

3.6. Nestandartinė  pažyma  /  Lietuvos  arba  užsienio  įstaigos  nustatytos  formos
užklausos ar jos dalies apie studijas užpildymas3

28,00

4. Rezidentams

4.1. Pažyma apie studijas (lietuvių k. / anglų k.) –

4.2. Pažyma apie studijų rezultatus (lietuvių k.) –

5. Baigusiems / nutraukusiems rezidentūros studijas

5.1. Pažyma apie studijų baigimą / nutraukimą 10,00

5.2. Pažyma apie studijų rezultatus 28,00

5.3. Nestandartinė  pažyma  /  Lietuvos  arba  užsienio  įstaigos  nustatytos  formos
užklausos ar jos dalies apie studijas užpildymas3

28,00

6. Kitos paslaugos

6.1. Dalyko sando aprašas (1 vnt.) 10,00

6.2. Dokumento siuntimas Lietuvoje 5,00



6.3. Dokumento siuntimas į užsienį 10,00

6.4. Pažymų sudėjimas į voką, voko užantspaudavimas ir patvirtinimas (įmoka skirta
tiems, kurių prašymu dokumentai nesiunčiami)

2,90

6.5. Papildomas mokamos pažymos egzempliorius 2,90

6.6. Papildomųjų studijų pažymėjimo dublikatas 28,00

6.7. Papildomųjų studijų pažymėjimo kopijos patvirtinimas 10,00

Pastabos:
1. Standartinė pažyma, užsakoma per Vilniaus universiteto studijų informacinę sistemą (VUSIS). Papildomai gali

būti įrašyta reikiama informacija: semestro, atostogų datos, svertinis vidurkis, sumokėtos studijų įmokos.
2.  Pažymoje  prašoma  pateikti  daugiau  arba  mažiau  informacijos  negu  numatyta  standartinėje  pažymoje,

užsakomoje per VUSIS, reikalingas papildomas informacijos surinkimas ar (ir) apdorojimas. 
3.  Kai  prašoma pateikti  informaciją  apie išlaikytus atskirus studijų dalykus,  jų valandas,  sutarčių kopijas,  kitą

asmens byloje ar kituose dokumentuose esančią informaciją, kuri nėra nurodyta diplome, jo priede, studijų pažymėjime.

2. Visos  1  punkte  pateiktoje  lentelėje  išvardytos  pažymos  išduodamos  ir  paslaugos
suteikiamos ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo rašytinio prašymo, asmens dokumento ir apmokėjimą
už paslaugą patvirtinančio dokumento pateikimo Medicinos fakultetui dienos.

3. Į įkainius nėra įskaičiuoti banko mokesčiai už vietinius ar tarptautinius pavedimus.
4. Visos 1 punkte pateiktoje lentelėje išvardytos pažymos, jei nenurodyta kitaip, rengiamos

lietuvių kalba arba anglų kalba,  jei  studijų kalba buvo anglų,  arba informacija,  kurios prašoma,
Vilniaus universitete yra saugoma anglų kalba.

___________________________
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