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KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS
STUDENTŲ ĮMOKOS UŽ PAKARTOTINAI SUTEIKTAS STUDIJŲ PASLAUGAS IR UŽ
PAPILDOMAS PASLAUGAS, TIESIOGIAI NESUSIJUSIAS SU STUDIJŲ PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMU
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Įmokos pavadinimas
Už akademinio įsiskolinimo pakartotinį atsiskaitymą (pirmą kartą)
Už laboratorinių, praktinių, kontrolinių, kursinių darbų, praktikų (be pateisinamos
priežasties neatliktų laiku) vienos akademinės val. pakartotinį atlikimą ir atsiskaitymą
Už akademinio įsiskolinimo pakartotinį atsiskaitymą (antrą kartą)
Už akademinio įsiskolinimo atsiskaitymą arba egzamino (įskaitos) perlaikymą
aukštesniam įvertinimui komisijoje
Už studijų dalyko konsultaciją ir akademinio įsiskolinimo pakartotinį atsiskaitymą
(trečią kartą)
Už baigiamojo darbo (projekto) pakartotinį rengimą (vadovavimas, konsultavimas,
recenzavimas, kvalifikavimo komisijos darbas) negynus baigiamojo darbo (projekto) be
pateisinamos priežasties arba neapgynus baigiamojo darbo (projekto)
Už baigiamojo egzamino pakartotinį laikymą
Už diplomo priedo (išduoto iki 2006 m.) dublikatą
Už diplomo (išduoto nuo 2007 m.) dublikatą
Už diplomo priedėlio (išduoto nuo 2007 m.) dublikatą
Už studijų knygelės dublikatą
Už akademinę pažymą
Už diplomo atitikties pažymą
Už pažymą apie studijas pagal papildomus archyvo duomenis (turintiems diplomą)
Už pažymą apie studijas, pildomą anglų kalba pagal užsienio institucijų pateiktą formą
Už moksleivio pažymėjimo dublikatą
Už A4 formato puslapio (juodai balto) kopiją ant popieriaus
Už A4 formato puslapio (juodai balto) atspausdinimą ant popieriaus
Už A3, A2 formato puslapio (juodai balto) atspausdinimą ant popieriaus
Už A4 formato puslapio spalvotą kopiją ant popieriaus
Už A4 formato puslapio (spalvoto) atspausdinimą ant popieriaus
Už A3, A2 formato puslapio (spalvoto) atspausdinimą ant popieriaus
Už A4 formato referatų, kursinių, baigiamųjų darbų įrišimą
Už kompetencijos (kvalifikacijos) pažymėjimą
Už šventinės atributikos nuomą

Patvirtintos įmokos galioja nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.
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