Pažymų užsakymas
Studentai / klausytojai gali užsisakyti pažymą apie studijas. Pažyma išspausdinama po 3
darbo dienų nuo pažymos užsakymo. Pažymą galima atsiimti Studijų skyriuje, Vilniaus g. 88.
Studentai gali užsisakyti pažymą apie sumokėtas įmokas (VMI – Valstybinei mokesčių
inspekcijai). Pažymą galima atsiimti fakulteto dekanate praėjus 10 dienų nuo pažymos
užsakymo.
Prisijungimo adresas:
https://uais.cr.ktu.lt/suis/stp_prisijungimas
Prisijungti galima per studentų prisijungimą. Prisijungiant reikia įrašyti studento / klausytojo bilieto
numerį (registracijos numerį) ir slaptažodį (pirmą kartą jungiantis slaptažodis yra asmens kodas).
Prisijungę slaptažodį galite pasikeisti.
Pastaba. Pamiršę studento / klausytojo bilieto numerį ar slaptažodį, kreipkitės į
fakulteto studijų duomenų bazės administratorių.

1 pav. Prisijungimo puslapis
1. Atsidariusiame pradiniame puslapyje spauskite ant nuorodos Pažymų užsakymas.

2 pav. Pradinis puslapis

2. Išsirinkite pažymos tipą.

3. Išsirinkę pažymą apie sumokėtas studijų įmokas eikite prie 11 punkto.
4. Išsirinkus pažymą apie studijas universitete atsidaro naujas puslapis (toliau 5 punktas).
5. Atsidariusio naujo puslapio apačioje matomas užsakomos pažymos tekstas.
Šiame puslapyje galite pasikeisti pažymos tipą (spausdami Pakeisti grįžtate į 2 punktą). Jeigu
pažymos tipo nekeičiate, tęskite toliau (6 punktas).

6. Išsirinkite, kam skirta pažyma. Jeigu nėra tinkamo pasirinkimo, spauskite Įvesti pasirinktį ir
tuščioje paskirties eilutėje įveskite, kam skirta pažyma.
Pastaba. Paskirties lauke rašykite kilmininko linksnį (t.y. kam skirta pažyma) ir
lietuviškomis raidėmis.
Išsirinkite, kam skirta pažyma.

Jeigu atsiranda naujas pasirinkimo laukas, išsirinkite, kam bus skirta pažyma.

Jeigu neradote tinkamo adresato, spauskite Įvesti paskirtį ir eilutėje įrašykite paskirtį.

7. Pastebėję pažymos apie studijas tekste klaidų arba norėdami, kad pažymoje atsirastų papildoma
informacija, pažymėkite varnele ties „Pateikta asmeninė studijų informacija klaidinga. Patikslinti.“.

8. Atsiradusiame lauke įrašykite patikslinimą.

9. Patikrinę užsakomos pažymos informaciją, spauskite Užsakyti.
10. Atsidaro Pažymų užsakymo istorijos puslapis.

Pastaba. Kol pažyma neišspausdinta, ją galima atšaukti (spausti nuorodą Atšaukti).
Pažymos užsakymo būsena pasikeis, pažyma nebus spausdinama.
Vėliau norėdami patikrinti, ar užsakyta pažyma išspausdinta, eikite į Pažymų užsakymo istorijos
puslapį. Šį puslapį galite pasiekti taip: pradiniame puslapyje (2 pav.) spauskite ant nuorodos
Pažymų užsakymas; atsidariusiame puslapyje spauskite ant nuorodos Pažymų užsakymo istorija.

Lentelėje galite pamatyti užsakytų pažymų istoriją. Būsenos stulpelyje matoma pažymos
spausdinimo arba atšaukimo data.

11. Išsirinkus pažymos tipą Pažymos apie sumokėtas studijų įmokas atsidaro naujas puslapis.

12. Pasirinkite Įmokos metus. Jeigu pateikta suma klaidinga, galite pažymėję varnelę ties Pateikta
asmeninė studijų informacija klaidinga. Patikslinti ir atsiradusiame lauke įrašyti pastabą.

13. Norėdami užsisakyti pažymą spauskite Užsakyti.
14. Atsidaro Pažymos užsakymo istorijos puslapis. Veiksmai šiame puslapyje aprašyti 10 punkte.

