AKADEMINIŲ PAŽYMŲ IŠDAVIMO TVARKA

Pažymos studijuojantiems ir išbrauktiems studentams užsakomos tik fakultetų Studijų centruose.
FAKULTETŲ STUDIJŲ CENTRUOSE IŠDUODAMOS PAŽYMOS
Pažymos išduodamos studijuojantiems studentams lietuvių kalba. Pažymos nemokamos:
Pažyma apie išklausytus studijų modulius (Akademinė pažyma). Pažymoje nurodomi visi
studento išklausytų modulių pavadinimai, kreditų skaičius, įvertinimai. Esant poreikiui, pažymoje
moduliai gali būti suklasifikuoti pagal semestrus.
Pažyma apie išklausytus studijų modulius (Modulių anotacijos). Pažymoje pateikiami studijų
metu išklausytų modulių trumpi aprašai (anotacijos). Modulių anotacijos duomenų bazėje pradėtos
rengti nuo 1995 metų, todėl ankstesniais metais studijuotų modulių anotacijos neišduodamos.
Pažyma apie studijas Universitete (studento statusas). Pažymoje nurodomi studento studijavimo
laikotarpis, studijų forma, kursas, fakulteto pavadinimas.
Pažyma apie studijas Universitete (paskutinių dviejų semestrų svertiniai vidurkiai). Pažymoje
nurodomi studento studijavimo laikotarpis, studijų forma, kursas, fakulteto pavadinimas, paskutinių
dviejų semestrų svertiniai vidurkiai.
STUDIJŲ ORGANIZAVIMO SKYRIUJE IŠDUODAMOS PAŽYMOS
1. Pažymos lietuvių kalba išduodamos asmenims, studijavusiems pirmojoje ir antrojoje studijų
pakopose nuo 1994 metų:
1.1. Pažyma apie išklausytus studijų modulius (Akademinė pažyma). Pažymoje nurodomi
studento išklausytų modulių pavadinimai, kreditų skaičius, įvertinimai. Esant poreikiui, pažymoje
moduliai gali būti suklasifikuoti pagal semestrus. Pažyma nemokama.
1.2. Pažyma apie išklausytus studijų modulius (Modulių anotacijos). Pažymoje pateikiamos
studijų metu išklausytų modulių trumpi aprašai (anotacijos). Modulių anotacijos duomenų bazėje
pradėtos rengti nuo 1995 metų, todėl ankstesniais metais studijuotų modulių anotacijos neišduodamos.
Pažymos puslapio kaina 7 EUR. Į puslapį telpa 6–7 aprašai.

2. Pažymos ir vertimai anglų kalba:
2.1. Transcript of records. Pažymoje nurodomi studento išklausytų modulių pavadinimai, kreditų
skaičius, įvertinimai. Studijuojantiems studentams pažyma nemokama, išbrauktiems – 7 EUR.
2.2. Modulių anotacijos. Pažymoje pateikiamos studijų metu išklausytų modulių anotacijos anglų
kalba. Angliškos modulių anotacijos duomenų bazėje pradėtos rengti nuo 2000 m., todėl ankstesniais

metais studijuotų modulių anotacijos neišduodamos. Studijuojantiems studentams pažyma nemokama,
išbrauktiems studentams puslapio kaina 10 EUR. Į puslapį telpa 6–7 anotacijos.
2.3. Academic certificate concerning university studies (Statusas). Pažymoje nurodomi studento
studijavimo laikotarpis, studijų forma, kursas, fakulteto pavadinimas. Pažyma nemokama.
2.4. Diplomų ir jų priedų (akademinių pažymėjimų) vertimai. Diplomai ir priedai verčiami
remiantis duomenų bazėje esančia informacija, todėl diplomas turi būti išduotas ne anksčiau kaip
1996 m. Be to, studentas turėtų pateikti savo baigiamojo darbo temos anglišką pavadinimą. Nuo 2005
m. verčiami tik diplomai, nes baigusieji jau turi lietuvių ir anglų kalbomis išduotus priedėlius. Diplomo
vertimo kaina 7 EUR, priedo (akademinės pažymos) – 20–30 EUR, priklausomai nuo puslapių skaičiaus.
Studijuojantiems Universitete vertimo paslaugos teikiamos nemokamai.
2.5. Pažymos apie Universitete taikomą (seniau taikytą) įvertinimų skalę ir pažymius, Universiteto
pavadinimų kaitą. Studijuojantiems studentams pažyma nemokama, išbrauktiems – 10 EUR.
2.6. Išimtiniais atvejais išduodamos nestandartinės pažymos apie įgytus diplomus, studijų trukmę ir
pan. Pažymos kaina 15–25 EUR.
ARCHYVE IŠDUODAMOS PAŽYMOS
Archyve pažymos lietuvių kalba išduodamos studijas nutraukusiems asmenims ir absolventams.
Pažymos nemokamos
Akademinė pažyma. Pažyma išduodama studijavusiems ir gavusiems diplomą bei akademinę
pažymą (priedą prie diplomo) absolventams. Pažyma išduodama nekeičiant originale esančios
informacijos, tik papildant ją išklausytų modulių valandomis.
Pažyma apie studijas Universitete (studento statusas). Pažymoje nurodomi studento studijavimo
laikotarpis, studijų forma, kursas, fakulteto pavadinimas.
PAŽYMŲ ATIDAVIMAS
Apmokėjimas. Atsiimdamas dokumentą, už kurio parengimą reikia mokėti, asmuo privalo pateikti
banko kvitą, patvirtinantį, kad įmoka sumokėta. Kvitas gali būti išrašomas užsisakant arba atsiimant
dokumentą Studijų organizavimo skyriuje arba išsiunčiamas elektroniniu paštu. Kvitą būtina apmokėti
AB SEB banke, AB „Swedbank“ arba AB DNB banke.
Pažymos atsiėmimas. Studijuojantysis pažymą atsiima savo fakulteto Studijų centre, absolventas ar
nutraukęs studijas asmuo – Studijų organizavimo skyriuje arba Archyve. Atsiimdamas pažymą, jis (arba
kitas jo įgaliotas asmuo) privalo pasirašyti pažymų registracijos knygoje. Jeigu asmuo negali pats atvykti
atsiimti pažymos, dokumentas jam gali būti išsiųstas registruotu paštu jo nurodytu adresu. Ši paslauga
yra mokama. Kaina už parengtų dokumentų išsiuntimą paštu adresatui Lietuvoje 5 EUR, užsienyje –
10 EUR.

KONTAKTAI
Fakultetų studijų centrai:
Cheminės technologijos fakulteto studijų centras

Ekonomikos ir verslo fakulteto studijų centras
Elektros ir elektronikos fakulteto studijų centras
Informatikos fakulteto studijų centras
Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studijų centras
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto studijų centras

Telefono Nr.
(8 37) 30 01 56,
30 01 55
(8 37) 32 38 73,
30 05 72, 30 05 56,
30 05 55, 30 05 52,
30 05 83
(8 37) 30 02 50
(8 37) 30 03 50
(8 37) 30 03 00
(8 37) 30 04 00,
30 04 03

El. paštas
ctf@ktu.lt

evf@ktu.lt
eef@ktu.lt
if@ktu.lt
mgmf@ktu.lt
midf@ktu.lt

Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto studijų centras

(8 45) 46 85 47

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų centras
Statybos ir architektūros fakulteto studijų centras
Studijų departamentas
Studijų organizavimo skyrius:
KTU Centriniai rūmai
K. Donelaičio g. 73–407, 44249 Kaunas
Pažymas lietuvių kalba rengia koordinatorė Lidija Lifanova
Pažymas anglų kalba – koordinatorė Goda Martusevičiūtė
Archyvas:
KTU Centriniai rūmai
K. Donelaičio g. 73–224, 44249 Kaunas

(8 37) 30 01 24
(8 37) 30 04 50

ptvf@ktu.lt,
ptvf.studgr@ktu.lt
shmmf@ktu.lt
saf@ktu.lt

tel. (8 37) 30 05 02
tel. (8 37) 30 00 46

lidija.lifanova@ktu.lt
goda.martuseviciute@ktu.lt

tel. (8 37) 30 00 31

Darbo laikas:
I–IV 8.00–17.00
V
8.00–15.45
Pietų pertrauka:
12.00–12.45
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