
 

 

                  PRAŠYMAS                  

                 

 2016 m. ___________mėn. ___ d. pavardė (rašyti didžiosiomis raidėmis) 
                 

                 
  

                   

vardas (rašyti didžiosiomis raidėmis) 
                   

Vieta 

 nuotraukai 

 

Asmens kodas: 
             

             

             

      (neturint asmens kodo – įrašyti gimimo datą ir lytį) 
                 

Adresas: 
             

             

             

       gatvė    namo Nr. buto Nr. 

                 
                 

miestas (rajonas) 

                
                 

gyvenvietė (kaimas)  
                   

Telefonai: namų:               

 

8 - 
   

 
      

         

         

darbo: 
              

8 - 
   

 
      

         

         

                 

mobil.:   +370 - 
   

- 
                      

         

                 

             

      el. paštas:     _________           
 

Prašau leisti man dalyvauti stojimo į Kazimiero Simonavičiaus universitetą konkurse. Studijų programą ir 

formą  renkuosi šia tvarka: 
Eil. 

Nr. 

Studijų programa  
 

Studijų forma: 

NL - nuolatinė  

NL (S) – nuolatinė-sesijinė 

Stojamoji 

studijų įmoka 

 

1.   

 

30 EUR       

 

2.    

 

3.   

 

4.   

 

5.   

 

 

 

 

Pateikiu šiuos duomenis: 
(į langelius rašyti po vieną raidę arba po vieną skaitmenį) 

 

   

         

                                     

                                     

Pilietybė:   Lietuvos    be pilietybės    kita (įrašyti)          
                                     

                                     

Tautybė:   lietuvis (-ė)    kita (įrašyti)          
                                     

Mano išsilavinimas:   vidurinis    spec. vidurinis   aukštesnysis   aukštasis   
                                     

                                     

Vidurinį išsilavinimą 

įgijau  

mokykloje: 

 m-klos pavadinimas                       
                              

 baigimo metai                   
                              

  su pagyrimu   lietuvių kalba    kita kalba(įrašyti)     
                              

  dieninėje m-kloje   vakarinėje m-kloje   neakivaizdinėje m-kloje   ne Lietuvoje 

Baigiau 

neuniversitetinę 

aukštąją mokyklą: 

 m-klos pavadinimas                       
                              

 baigimo data                   
                              

  su pagyrimu   lietuvių kalba    kita kalba (įrašyti)     
                              

 profesinė kvalifikacija                        
                              

  dieninėje m-kloje   vakarinėje m-kloje   neakivaizdinėje m-kloje   ne Lietuvoje 

Baigiau 

universitetinę 

aukštąją  

mokyklą: 

 m-klos pavadinimas                       
                              

 baigimo data                   
                              

 kvalifikacinis laipsnis ir/ar profesinė kvalifikacija                
                                     



 

                                     

Socialiai remtinų 

asmenų grupė: 
  
 

esu našlaitis (nėra abiejų tėvų) arba esu vaikų namų auklėtinis  
 

turiu ______ % (įrašyti) darbingumą 
                                     

                                     

 

Veikla vidurinėje mokykloje: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Pateikti dokumentai: 
(pateikti informaciją patvirtinančių dokumentų originalus ir  kopijas) 
 

 asmens tapatybės kortelė arba pasas; 

 asmens nuotrauka; 

 brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kiti vidurinį išsilavinimą liudijantys dokumentai; 

 Suaugusiųjų mokymo centro pažyma apie metinius dalykų pažymius; 

 pažymos apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus; 

 diplomas ir jo priedėlis (jei baigta universitetinė aukštoji arba neuniversitetinė aukštoji mokykla); 

 Studijų kokybės vertinimo centro išduoti dokumentai, patvirtinantys ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne 

žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą; 

 visi kiti papildomi išsilavinimą liudijantys dokumentai; 

 tarptautinių ir šalies olimpiadų arba konkursų I–III vietų laimėtojams – tai įrodantys dokumentai, suteikiantys 

teisę gauti papildomus balus; 

 dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde; 

 kiti reikalingi dokumentai: _______________________________________________________________ . 

     (įrašyti dokumentų pavadinimus) 

 

 

 

Garantuoju, kad pateikti duomenys teisingi      _______________ 
                      (anketos užpildymo data)        (stojančiojo parašas) 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
Universiteto  priėmimo tarnybos užrašams: 

 

 
Brandos atestato Nr. ______________________ir jo priedo originalai gauti   ____________________.  

                        (data) 

 

 

________________________________   _________________ 
    (registravusio asmens vardas, pavardė)                  (parašas) 


