PATVIRTINTA
Mykolo Romerio universiteto
Rektoriaus 2020 m. vasario 5 d.
įsakymu Nr. 1I-36
ĮMOKŲ, TIESIOGIAI NESUSIJUSIŲ SU STUDIJŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMU,
DYDŽIAI IR ĮKAINIAI MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETE
Įmokos
Eil.
Įmoka (įkainis)
(įkainio) dydis
Nr.
(Eur)
Už vieno baigiamojo egzamino perlaikymą, grįžus
1.
117,00
tęsti studijų*
Už baigiamojo darbo gynimą ar pakartotinį gynimą
2.
152,00
grįžus tęsti studijų*
Už diplomo ir diplomo priedėlio (priedo) dublikatą
3.
70,00
(baigus nuo 2005 m.)
4.

Už diplomo dublikatą (baigus nuo 2005 m.)

5.

Už diplomo priedėlio dublikatą (baigus nuo 2005 m.)

6.

Už diplomo ir priedo dublikatą (baigus iki 2004 m.
imtinai)

7.

Už akademinės pažymos pakartotinį išdavimą

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Už nestandartinę pažymą, kai reikia atlikti papildomą
informacijos paiešką
Už nestandartinę pažymą, kai nereikia atlikti
papildomos informacijos paieškos
Už prašymo dalyvauti neformaliuoju būdu įgytų
mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų
pripažinimo procedūroje nagrinėjimą
Už neformaliuoju būdu įgytų mokymosi pasiekimų
vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūroje
įskaitytą vieną kreditą
Už anglų kalbos lygio nustatymą stojant į
magistrantūros studijas
Už 1 įskaitomą studijų dalyką, išlaikytą Mykolo
Romerio universitete
Už 1 įskaitomą studijų dalyką, išlaikytą kitoje
aukštojoje mokykloje

15.

Už vieną įsakymo išrašą

16.

Už studijų dalyko aprašo 1 lapo kopiją

17.
18.

Už užsienio įstaigos pažymos formos/užklausos apie
studijų baigimą užpildymą/pateikimą (anglų k.)
Už pažymą apie išklausytus dalykus ir įvertinimus
(išduodama asmenims, studijavusiems Universitete):

40,00
40,00
80,00
40,00
30,00
10,00
29,00

25,00

30,00
9,00
18,00
5,00
0,50
15,00

18.1. Kai reikia atlikti papildomą paiešką (lietuvių k.)
18.2.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

Kai nereikia atlikti papildomos paieškos (lietuvių k. /
anglų k.)
Už pažymą, patvirtinančią diplomo tikrumą
(nurodomas studijavimo laikotarpis, kur studijuota,
kas studijuota, programos trukmė, koks kvalifikacinis
laipsnis kada suteiktas bei koks diplomas yra
išduotas) (lietuvių k.)
Už pažymą, patvirtinančią diplomo tikrumą
(nurodomas studijavimo laikotarpis, kur studijuota,
kas studijuota, programos trukmė, koks kvalifikacinis
laipsnis kada suteiktas bei koks diplomas yra
išduotas) (anglų k.)
Už diplomo kopiją, patvirtintą, kad kopija yra tikra
(lietuvių/anglų k.)
Už diplomo priedėlio kopiją, patvirtintą, kad kopija
yra tikra (lietuvių/anglų k.)
Už dokumentų siuntimą registruotu ir oro paštu į
užsienio įstaigą per MRU Dokumentų tarnybą (vokas
bus užantspauduotas, patvirtintas, ir išsiųstas per
MRU Dokumentų tarnybą)
Už pažymos dėl sumokėtų įmokų už studijas ar
įmokų už studijų dalykų kreditus išdavimą,
nestudijuojantiems MRU

15,00
10,00

10,00

15,00

5,00
7,00
7,00

10,00

* Šie įmokų dydžiai taikomi studentams, sustabdžiusiems studijas nuo 2020 m. vasario 3 d.
Sustabdžiusiems studijas iki 2020 m. vasario 3 d. taikomi dydžiai, nustatyti 2016 m. rugsėjo 26 d.
Rektoriaus įsakymu Nr. 1I-18 „Dėl įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu,
dydžių bei įkainių Mykolo Romerio universitete patvirtinimo“.

