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ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO
DIPLOMŲ, DIPLOMŲ PRIEDŲ IR DIPLOMŲ PRIEDĖLIŲ DUBLIKATŲ IŠDAVIMO TVARKA
1. Šis dokumentas nustato prarastų ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto (toliau – ISM)
aukštojo mokslo baigimo dokumentų dublikatų išdavimo tvarką.
2. Asmuo, sugadinęs, pametęs ar kitaip praradęs ISM išduotą diplomą ar (ir) diplomo priedą
(diplomo priedėlį) ir norintis gauti jo (jų) dublikatą (-us), turi ISM pateikti nustatytos formos
prašymą išduoti dublikatą (-us) ir į ISM sąskaitą įmokėti dublikato (-ų) išdavimo įmoką (-as).
3. Norėdamas gauti diplomo (diplomo priedo ar priedėlio) dublikatą asmuo ISM studijų skyriui
(Kaune: E. Ožeškienės g. 18, Vilniuje: Arklių g. 18) pateikia:
3.1. prašymą dublikatui gauti (galima užpildyti vietoje);
3.2. įmokos už dublikatą kvito kopiją;
3.3. asmens dokumentą.
4. Dublikatų išdavimo kainos (su PVM):
4.1. diplomo priedo, išduoto iki 2005 m. (imtinai) – 300 Lt.;
4.2. diplomo priedėlio, išduoto nuo 2006 m. – 300 Lt.;
4.3. diplomo ir diplomo priedo (išduoto iki 2005 m. imtinai) ar priedėlio (išduoto nuo
2006 m). – 300 Lt.
5. Sumokėti įmoką už diplomo, diplomo priedo ar priedėlio dublikato išdavimą galima bankų
skyriuose ar per elektroninės bankininkystės sistemą.
Sąskaitos:
AB SEB bankas LT367044060005168580
Swedbank, AB LT337300010110266540
AB DnB NORD bankas LT574010049500436891
Įmokos kodas: 900
Studijų kodas: 110
Mokėtojo kodas: 11999998
6. Dublikatas išduodamas per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos.
7. Atsiimant dublikatą (-us) privaloma pateikti asmens dokumentą.
8. Jeigu dublikatą užsako kitas asmuo, jis privalo pateikti įgaliojimą dublikatui užsakyti.
9. Įgaliojimas turi būti lietuvių arba užsienio kalba ir notaro patvirtintas. Jeigu asmens
duomenys yra kitokie nei diplome, reikia pateikti asmens duomenų pakeitimo dokumentą
(santuokos/ištuokos liudijimą ar kt.).
10. Dublikatas išduodamas tik diplomo ar diplomo priedo (diplomo priedėlio) sugadinimo,
pametimo ar kt. praradimo atveju, ir jame įrašomi visi asmeniui anksčiau įteikto diplomo ar
diplomo priedo (diplomo priedėlio) duomenys (nekeičiama nei asmens pavardė, nei kt.
duomenys).

