MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS
AKADEMINIŲ REIKALŲ CENTRO IR BUHALTERIJOS INFORMACIJA
DĖL MOKĖJIMO UŽ STUDIJAS

Įmoka už studijas Mykolo Romerio universitete (toliau – Universitete) mokama pagal studijų sutartį
rudens semestrą iki rugsėjo 15 d., pavasario semestrą – iki vasario 15 d.
Studento elektroninėje studijų knygelėje semestro pradžioje patalpinamas mokėjimo kvitas,
kuriame nurodyti visi reikalingi rekvizitai: asmens kodas, įmokos kodas, įmokos už studijas suma ir
identifikacinis kodas. Identifikavimo kodas formuojamas pagal įmokų kodus 101949, 101941, 102993,
103055. Mokant įmokas pagal minėtus kodus būtina mokėjimus atlikti pagal suformuotą mokėjimo
kvitą.
MOKĖJIMO BŪDAI
1. Per studijų knygelę studentas gali prisijungti prie AB banko „Swedbank“ ir SEB banko
elektroninės bankininkystės ir sumokėti už studijas: per „Įmokas ir mokesčius“ –visi mokėjimo
rekvizitai užpildomi automatiškai (Bank Link paslauga).
2. Mokant įmokas Swedbank, SEB ir DNB bankuose galite pasinaudoti e-bankininkystės
paslaugomis (internetu) arba atsispausdinti suformuotą mokėjimo kvitą ir nuvykti į banką atlikti
mokėjimą. Mokėjimus būtina atlikti per „Įmokas ir mokesčius“.
3. Mokėdami kituose Lietuvos bankuose nurodykite įmokos Gavėjo (Universiteto) rekvizitus:
Gavėjas – Mykolo Romerio universitetas
Gavėjo kodas – 111951726
Gavėjo sąskaita AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590, banko kodas – 73000.
Labai svarbu!!! Mokėjimo paskirties lauke tiksliai nurodyti studento vardą, pavardę, bei įmoką
apibūdinančius rekvizitus.
Įmokos rekvizitai:
Įmokos kodas*
Unikalus kodas (16 skaitmenų kodas, apibūdinantis konkrečią įmoką bei studentą, už kurį mokama
įmoka) Svarbu! Tiksliai nurodydami Unikalų kodą pagreitinsite įmokos užskaitymą.
Studento asmens kodas
Paslaugos rūšis( pvz.: už studijas, už nuolatines studijas ir kt.)
*Galimi įmokų kodai su identifikavimo kodu:
Įmokos pavadinimas
Įmoka už bendrabutį
Įmoka už bakalauro ir magistrantūros studijas
Įmoka už papildomąsias studijas
Įmoka už doktorantūros studijas

Įmokos kodas
101949
101941
102993
103055

* Galimi įmokų kodai be identifikavimo kodo:
Įmokos pavadinimas
Įmoka už stojimą į Universitetą
Kitos įmokos už studijas
Įmoka už bibliotekos paslaugas

Įmokos kodas
101939
102945
102962

Įmoka už kvalifikacijos kėlimo kursus
Įmoka už nuotolines studijas
Įmoka už stojimą į nuotolines studijas
Kitos klausytojų įmokos
Įmoka už mokymosi pasiekimų vertinimą
Įmoka už intelekto lavinimą
Įmoka už gretutines studijas

102994
102995
102996
103018
103124
103209
103235

Kaip mokėti studijų įmoką, jeigu už studentą moka fizinis ar juridinis asmuo?
1) Kai už studentą įmoką už studijas Universitete moka fizinis asmuo (tėvai, broliai, seserys ir kt.)
mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti studento vardą, pavardę, asmens kodą ir identifikavimo
kodą.
2) Kai už studentą įmoką už studijas Universitete moka juridinis asmuo (institucija, organizacija,
firma ir kt.), studentas turi pateikti fakulteto metodininkui / instituto vadybininkui garantinį raštą
arba sutartį su juridiniu asmeniu. Kai įmoką už studijas už studentą moka juridinis asmuo,
mokėjimo paskirtyje jis būtinai turi nurodyti studento vardą, pavardę, asmens kodą ir
identifikacinį kodą. Studijų įmoka mokama į Universiteto banko sąskaitą Nr. LT85 7300 0100
0249 2590 AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, jeigu nėra numatyta kitų sąlygų pagal
studijų sutarties papildymus.
PASTABA: Jeigu mokant už studijas Universitete nėra nurodyti visi reikalingi rekvizitai, gali atsirasti
problemų su įmokos įskaitymu. Informacija apie įmokos už studijas Universitete įskaitymą studentui
pateikiama elektroninėje studijų knygelėje per 10 dienų po apmokėjimo. Jeigu tokios informacijos
elektroninėje studijų knygelėje nėra arba atsiranda priminimas apie įsiskolinimą, būtina kreiptis į
metodininką/vadybininką iškilusios problemos išsiaiškinimui.
Studentams rekomenduojama kuo dažniau prisijungti prie elektroninės studijų knygelės, kurioje
informacija apie įmokos už studijas įskaitymą nuolat atnaujinama.

