
 

 

PROJEKTAS „LIETUVOS KVALIFIKACIJŲ SISTEMOS PLĖTRA (I ETAPAS)“ 

PROJEKTO KODAS NR. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001 

 

PROFESINIO STANDARTO IŠORINIO VERTINIMO FORMA 

 

Vertinamo profesinio standarto pavadinimas 

 

PREKYBOS SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS 

 

Profesinio standarto vertinimo kriterijai Vertinimas 

(tinkama / taisytina) 
Profesinio standarto išorės vertintojo komentarai / pastabos / 

siūlymai 

1. Profesinio standarto pavadinimas 

(vertinama, ar siūlomas profesinio standarto pavadinimas apima 

aprašomą ūkio sektorių, yra atpažįstamas profesinėje 

bendruomenėje) 

tinkama Pavadinimas apima prekybos sektorių ir atpažįstamas 

prekybininkų bendruomenėje. 

2. Ūkio sektoriaus ir jo posektorių (jei išskiriami) apibrėžimas 

pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių  

(vertinama, ar remiantis EVRK pateikta glausta informacija apie 

ūkio sektorių, posektorius ir jiems būdingas veiklas) 

tinkama Prekybos sektorius tinkamai apibrėžtas pagal Ekonominės veiklos 

rūšių klasifikatorių.  

3. Pagrindinės ūkio sektoriaus ir jo posektorių (jei išskiriami) 

veiklų sritys 

(vertinama, ar apibūdintos kiekvieno posektoriaus veiklos sritys 

(veiklos procesai)) 

tinkama Pateiktos pagrindinės prekybos sektoriaus veiklos sritys: 

 prekių tiekimo ir pardavimo, eksporto ir importo organizavimas; 

 rinkodaros planavimas ir organizavimas; 

 elektroninės prekybos organizavimas ir vykdymas; 

 prekių priėmimas ir sandėliavimas; 

 pirkėjų aptarnavimas;  

 materialinių vertybių apskaita. 

4 Ūkio sektoriaus kvalifikacijų sąrašas  
(vertinama, ar ūkio sektoriaus kvalifikacijų sąrašas apima visas 

svarbiausias sektoriui būdingas kvalifikacijas, o pasiūlytų 

kvalifikacijų pavadinimai yra informatyvūs ir tinkami, ar 

pasiūlytos kvalifikacijos yra aktualios, prasmingos, reikalingos) 

tinkama Pateiktos prekybos sektoriaus pagrindinės kvalifikacijos atitinka 

pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 

„Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, priedą 

bei pagal 
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Europos Sąjungos Tarybos 2017 m. gegužės 22 d. Tarybos 

rekomendaciją dėl Europos mokymosi visą gyvenimą 

kvalifikacijų sandaros, kuria panaikinama 2008 m. balandžio 23 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl Europos 

mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo (OL 2017 

C 189, p. 1)) . 

5. Tarpsektorinės kvalifikacijos (jei taikoma) 

(vertinama, ar tarpsektorinių kvalifikacijų sąraše yra nurodytos 

visos svarbiausios ūkio sektoriuje esančios tarpsektorinės 

kvalifikacijos, kvalifikacijų pavadinimai yra informatyvūs ir 

tinkami) 

- netaikoma 

 

 

KVALIFIKACIJOS VERTINIMAS PARDAVĖJAS, LTKS II 

(pildoma atskira lentelė kiekvienam kvalifikacijos aprašui, kuriam yra teikiamos pastabos ir siūlymai) 

Kvalifikacijos vertinimo kriterijai Profesinio standarto išorės vertintojo komentarai / pastabos / siūlymai 

Trumpas kvalifikacijos apibūdinimas (vertinama, ar 

tinkamai suformuluotas veiklos objektas ir uždaviniai, 

aprašytos darbo priemonės ir darbo sąlygos, nurodyti 

ypatingi reikalavimai sveikatai (jei taikomi) ir kita papildoma 

informacija), ar pateikta informacija yra informatyvi ir 

tinkama) 

Veiklos objektas suformuluotas netinkamai, kadangi neatsispindi kompetencijose, darbo 

priemonėse, sąlygose bei kituose reikalavimuose – autotransporto pardavimas. 

Autotransporto priemonių pardavimo kompetencija reikalauja aukštesnio kvalifikacijos lygio.   

Kvalifikacijos vienetai 

(vertinama, ar nurodyti pagrindiniai kvalifikacijos vienetai 

apima visą kvalifikaciją, t. y. jie yra pasmingi, o juos 

sudarančias kompetencijas galima įvertinti ir pripažinti kaip 

kvalifikacijos dalį, ar prasmingi yra pasiūlyti specializacijos 

kvalifikacijos vienetai (kai jie yra), kvalifikacijos vienetų 

pavadinimai apibūdina jų turinį ir atspindi konkrečią veiklos 

sritį) 

Tinkamai apibūdinta, pastabų nėra. 

Kompetencijos 

(vertinama, ar kompetencijos yra tinkamai priskirtos 

kvalifikacijos vienetams, jų formuluotės atskleidžia 

kvalifikacijos vieneto turinį ir jų pakanka pagal kvalifikacijos 

vieneto turinį, jos yra tinkamai suformuluotos (jos nėra per 

smulkios) ) 

Kompetencija „Stambinti ir smulkinti vertes” neprasminga. Siūlytina  - naudoti 

skaičiuotuvus.  



 3 

Kompetencijų ribos 

(vertinama, ar kompetencijų ribos suformuluotos tinkamai, t. 

y. jos apibūdina / atskleidžia /detalizuoja kompetencijų turinį, 

apimtį ir lygį) 

Kompetencijos „Stambinti ir smulkinti vertes” ribos nereikalingos.  

Kvalifikacijos lygis pagal LTKS 

(vertinama, ar kvalifikacijos turinys yra aprašytas 

atsižvelgiant į siūlomą LTKS lygį, ar kvalifikacijos vienetų 

lygiai nustatyti tinkamai, ar pasiūlytos to paties pavadinimo, 

tačiau skirtingų lygių kvalifikacijos skiriasi savo veiklos 

sudėtingumu, veiklos atlikėjo savarankiškumu ir veiklos 

kintamumu) 

Tinkamai apibūdinta, pastabų nėra. 

Kvalifikacijos įgijimas ir vertinimas 
(vertinama, ar tinkamai nurodytas išsilavinimas, profesinė 

patirtis ar kvalifikacija, reikalinga kvalifikacijos įgijimui, ar 

nurodyta, kaip asmuo gali įgyti aprašytą kvalifikaciją, o 

pasiūlyta mokymo (studijų) programos apimtis mokymosi 

(studijų) kreditais yra optimali kvalifikacijos turiniui 

įsisavinti, ar tinkamai aprašytas kvalifikacijos vertinimas 

(vertinimo procedūros, kas atlieka vertinimą ir pan.)) 

Siūlytina nustatyti  išsilavinimo lygį – pagrindinį, vietoj pradinio. Mokymosi kreditų apimtis 

per didelė, pagal kvalifikacijos lygį.  

Kvalifikacijos atitikimas tarptautiniams standartams 

(vertinama, ar tinkamai nurodytas kvalifikacijos atitikimas  

Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu 

taikoma)) 

 

Netaikoma 

 

 

KVALIFIKACIJOS VERTINIMAS PARDAVĖJAS-KASININKAS, LTKS III 

 

Kvalifikacijos vertinimo kriterijai Profesinio standarto išorės vertintojo komentarai / pastabos / siūlymai 

Trumpas kvalifikacijos apibūdinimas (vertinama, ar 

tinkamai suformuluotas veiklos objektas ir uždaviniai, 

aprašytos darbo priemonės ir darbo sąlygos, nurodyti 

ypatingi reikalavimai sveikatai (jei taikomi) ir kita papildoma 

informacija), ar pateikta informacija yra informatyvi ir 

tinkama) 

Veiklos objektas suformuluotas netinkamai, kadangi neatsispindi turinyje:  kompetencijose, 

darbo priemonėse, sąlygose bei kituose reikalavimuose – autotransporto pardavimas.  

Kvalifikacijos vienetai Tinkamai apibūdinta, pastabų nėra. 
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(vertinama, ar nurodyti pagrindiniai kvalifikacijos vienetai 

apima visą kvalifikaciją, t. y. jie yra pasmingi, o juos 

sudarančias kompetencijas galima įvertinti ir pripažinti kaip 

kvalifikacijos dalį, ar prasmingi yra pasiūlyti specializacijos 

kvalifikacijos vienetai (kai jie yra), kvalifikacijos vienetų 

pavadinimai apibūdina jų turinį ir atspindi konkrečią veiklos 

sritį) 

Kompetencijos 

(vertinama, ar kompetencijos yra tinkamai priskirtos 

kvalifikacijos vienetams, jų formuluotės atskleidžia 

kvalifikacijos vieneto turinį ir jų pakanka pagal kvalifikacijos 

vieneto turinį, jos yra tinkamai suformuluotos (jos nėra per 

smulkios) ) 

Kompetencija „Atsiskaityti už parduodamas prekes pagal teisės aktuose nustatytus 

reikalavimus” koreguotina į priimti atsiskaitymą.  

Kompetencijų ribos 

(vertinama, ar kompetencijų ribos suformuluotos tinkamai, t. 

y. jos apibūdina / atskleidžia /detalizuoja kompetencijų turinį, 

apimtį ir lygį) 

Detalizuoti kompetencijos ribas “kasininko veiksmai inventorizavimo metu”. 

Kvalifikacijos lygis pagal LTKS 

(vertinama, ar kvalifikacijos turinys yra aprašytas 

atsižvelgiant į siūlomą LTKS lygį, ar kvalifikacijos vienetų 

lygiai nustatyti tinkamai, ar pasiūlytos to paties pavadinimo, 

tačiau skirtingų lygių kvalifikacijos skiriasi savo veiklos 

sudėtingumu, veiklos atlikėjo savarankiškumu ir veiklos 

kintamumu) 

Tinkamai apibūdinta, pastabų nėra. 

Kvalifikacijos įgijimas ir vertinimas 
(vertinama, ar tinkamai nurodytas išsilavinimas, profesinė 

patirtis ar kvalifikacija, reikalinga kvalifikacijos įgijimui, ar 

nurodyta, kaip asmuo gali įgyti aprašytą kvalifikaciją, o 

pasiūlyta mokymo (studijų) programos apimtis mokymosi 

(studijų) kreditais yra optimali kvalifikacijos turiniui 

įsisavinti, ar tinkamai aprašytas kvalifikacijos vertinimas 

(vertinimo procedūros, kas atlieka vertinimą ir pan.)) 

Tinkamai apibūdinta, pastabų nėra. 

Kvalifikacijos atitikimas tarptautiniams standartams 

(vertinama, ar tinkamai nurodytas kvalifikacijos atitikimas  

Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu 

taikoma)) 

 

Netaikoma 
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KVALIFIKACIJOS VERTINIMAS PARDAVĖJAS KONSULTANTAS, LTKS IV 

Kvalifikacijos vertinimo kriterijai Profesinio standarto išorės vertintojo komentarai / pastabos / siūlymai 

Trumpas kvalifikacijos apibūdinimas (vertinama, ar 

tinkamai suformuluotas veiklos objektas ir uždaviniai, 

aprašytos darbo priemonės ir darbo sąlygos, nurodyti 

ypatingi reikalavimai sveikatai (jei taikomi) ir kita papildoma 

informacija), ar pateikta informacija yra informatyvi ir 

tinkama) 

Veiklos objekte neatsispindi elektroninės parduotuvės aptarnavimas. 

Kvalifikacijos vienetai 

(vertinama, ar nurodyti pagrindiniai kvalifikacijos vienetai 

apima visą kvalifikaciją, t. y. jie yra pasmingi, o juos 

sudarančias kompetencijas galima įvertinti ir pripažinti kaip 

kvalifikacijos dalį, ar prasmingi yra pasiūlyti specializacijos 

kvalifikacijos vienetai (kai jie yra), kvalifikacijos vienetų 

pavadinimai apibūdina jų turinį ir atspindi konkrečią veiklos 

sritį) 

Tinkamai apibūdinta, pastabų nėra. 

Kompetencijos 

(vertinama, ar kompetencijos yra tinkamai priskirtos 

kvalifikacijos vienetams, jų formuluotės atskleidžia 

kvalifikacijos vieneto turinį ir jų pakanka pagal kvalifikacijos 

vieneto turinį, jos yra tinkamai suformuluotos (jos nėra per 

smulkios) ) 

Tinkamai apibūdinta, pastabų nėra. 

Kompetencijų ribos 

(vertinama, ar kompetencijų ribos suformuluotos tinkamai, t. 

y. jos apibūdina / atskleidžia /detalizuoja kompetencijų turinį, 

apimtį ir lygį) 

Kompetencijos “Paruošti darbui įrangą ir inventorių” neaiški riba -  Bendravimo 

elektroninėje aplinkoje priemonės? 

Kompetencijos “Priimti prekes” riba - “Reklamacijų teikimas” neatitinka kompetencijos, 

siūlytina prie kompetencijos „Konsultuoti pirkėjus apie prekes” ribų. 

Kvalifikacijos lygis pagal LTKS 

(vertinama, ar kvalifikacijos turinys yra aprašytas 

atsižvelgiant į siūlomą LTKS lygį, ar kvalifikacijos vienetų 

lygiai nustatyti tinkamai, ar pasiūlytos to paties pavadinimo, 

tačiau skirtingų lygių kvalifikacijos skiriasi savo veiklos 

sudėtingumu, veiklos atlikėjo savarankiškumu ir veiklos 

kintamumu) 

Tinkamai apibūdinta, pastabų nėra. 

Kvalifikacijos įgijimas ir vertinimas Tinkamai apibūdinta, pastabų nėra. 
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(vertinama, ar tinkamai nurodytas išsilavinimas, profesinė 

patirtis ar kvalifikacija, reikalinga kvalifikacijos įgijimui, ar 

nurodyta, kaip asmuo gali įgyti aprašytą kvalifikaciją, o 

pasiūlyta mokymo (studijų) programos apimtis mokymosi 

(studijų) kreditais yra optimali kvalifikacijos turiniui 

įsisavinti, ar tinkamai aprašytas kvalifikacijos vertinimas 

(vertinimo procedūros, kas atlieka vertinimą ir pan.)) 

Kvalifikacijos atitikimas tarptautiniams standartams 

(vertinama, ar tinkamai nurodytas kvalifikacijos atitikimas  

Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu 

taikoma)) 

 

Netaikoma 

 

KVALIFIKACIJOS VERTINIMAS PARDAVĖJAS - INSTRUKTORIUS, LTKS V 

 

Kvalifikacijos vertinimo kriterijai Profesinio standarto išorės vertintojo komentarai / pastabos / siūlymai 

Trumpas kvalifikacijos apibūdinimas (vertinama, ar 

tinkamai suformuluotas veiklos objektas ir uždaviniai, 

aprašytos darbo priemonės ir darbo sąlygos, nurodyti 

ypatingi reikalavimai sveikatai (jei taikomi) ir kita papildoma 

informacija), ar pateikta informacija yra informatyvi ir 

tinkama) 

Veiklos objekte neatsispindi elektroninės parduotuvės aptarnavimas. 

Kvalifikacijos vienetai 

(vertinama, ar nurodyti pagrindiniai kvalifikacijos vienetai 

apima visą kvalifikaciją, t. y. jie yra pasmingi, o juos 

sudarančias kompetencijas galima įvertinti ir pripažinti kaip 

kvalifikacijos dalį, ar prasmingi yra pasiūlyti specializacijos 

kvalifikacijos vienetai (kai jie yra), kvalifikacijos vienetų 

pavadinimai apibūdina jų turinį ir atspindi konkrečią veiklos 

sritį) 

Tinkamai apibūdinta, pastabų nėra. 

Kompetencijos 

(vertinama, ar kompetencijos yra tinkamai priskirtos 

kvalifikacijos vienetams, jų formuluotės atskleidžia 

kvalifikacijos vieneto turinį ir jų pakanka pagal kvalifikacijos 

vieneto turinį, jos yra tinkamai suformuluotos (jos nėra per 

smulkios) ) 

Tinkamai apibūdinta, pastabų nėra. 
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Kompetencijų ribos 

(vertinama, ar kompetencijų ribos suformuluotos tinkamai, t. 

y. jos apibūdina / atskleidžia /detalizuoja kompetencijų turinį, 

apimtį ir lygį) 

Tinkamai apibūdinta, pastabų nėra. 

Kvalifikacijos lygis pagal LTKS 

(vertinama, ar kvalifikacijos turinys yra aprašytas 

atsižvelgiant į siūlomą LTKS lygį, ar kvalifikacijos vienetų 

lygiai nustatyti tinkamai, ar pasiūlytos to paties pavadinimo, 

tačiau skirtingų lygių kvalifikacijos skiriasi savo veiklos 

sudėtingumu, veiklos atlikėjo savarankiškumu ir veiklos 

kintamumu) 

Tinkamai apibūdinta, pastabų nėra. 

Kvalifikacijos įgijimas ir vertinimas 
(vertinama, ar tinkamai nurodytas išsilavinimas, profesinė 

patirtis ar kvalifikacija, reikalinga kvalifikacijos įgijimui, ar 

nurodyta, kaip asmuo gali įgyti aprašytą kvalifikaciją, o 

pasiūlyta mokymo (studijų) programos apimtis mokymosi 

(studijų) kreditais yra optimali kvalifikacijos turiniui 

įsisavinti, ar tinkamai aprašytas kvalifikacijos vertinimas 

(vertinimo procedūros, kas atlieka vertinimą ir pan.)) 

Siūlytina mažinti 3 metų darbo patirtį.  

Kvalifikacijos atitikimas tarptautiniams standartams 

(vertinama, ar tinkamai nurodytas kvalifikacijos atitikimas  

Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu 

taikoma)) 

 

Netaikoma 

 

KVALIFIKACIJOS VERTINIMAS PARDAVĖJAS - PREKYBOS VADYBININKAS, LTKS VI 

 

Kvalifikacijos vertinimo kriterijai Profesinio standarto išorės vertintojo komentarai / pastabos / siūlymai 

Trumpas kvalifikacijos apibūdinimas (vertinama, ar 

tinkamai suformuluotas veiklos objektas ir uždaviniai, 

aprašytos darbo priemonės ir darbo sąlygos, nurodyti 

ypatingi reikalavimai sveikatai (jei taikomi) ir kita papildoma 

informacija), ar pateikta informacija yra informatyvi ir 

tinkama) 

Veiklos objektas per platus, neatspindi turinio.  

Kvalifikacijos vienetai Tinkamai apibūdinta, pastabų nėra. 
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(vertinama, ar nurodyti pagrindiniai kvalifikacijos vienetai 

apima visą kvalifikaciją, t. y. jie yra pasmingi, o juos 

sudarančias kompetencijas galima įvertinti ir pripažinti kaip 

kvalifikacijos dalį, ar prasmingi yra pasiūlyti specializacijos 

kvalifikacijos vienetai (kai jie yra), kvalifikacijos vienetų 

pavadinimai apibūdina jų turinį ir atspindi konkrečią veiklos 

sritį) 

Kompetencijos 

(vertinama, ar kompetencijos yra tinkamai priskirtos 

kvalifikacijos vienetams, jų formuluotės atskleidžia 

kvalifikacijos vieneto turinį ir jų pakanka pagal kvalifikacijos 

vieneto turinį, jos yra tinkamai suformuluotos (jos nėra per 

smulkios) ) 

Planuoti ir organizuoti elektroninių prekybos paslaugų rinkodarą – neteisingas 

formulavimas.  

Kompetencijų ribos 

(vertinama, ar kompetencijų ribos suformuluotos tinkamai, t. 

y. jos apibūdina / atskleidžia /detalizuoja kompetencijų turinį, 

apimtį ir lygį) 

Tinkamai apibūdinta, pastabų nėra. 

Kvalifikacijos lygis pagal LTKS 

(vertinama, ar kvalifikacijos turinys yra aprašytas 

atsižvelgiant į siūlomą LTKS lygį, ar kvalifikacijos vienetų 

lygiai nustatyti tinkamai, ar pasiūlytos to paties pavadinimo, 

tačiau skirtingų lygių kvalifikacijos skiriasi savo veiklos 

sudėtingumu, veiklos atlikėjo savarankiškumu ir veiklos 

kintamumu) 

Tinkamai apibūdinta, pastabų nėra. 

Kvalifikacijos įgijimas ir vertinimas 
(vertinama, ar tinkamai nurodytas išsilavinimas, profesinė 

patirtis ar kvalifikacija, reikalinga kvalifikacijos įgijimui, ar 

nurodyta, kaip asmuo gali įgyti aprašytą kvalifikaciją, o 

pasiūlyta mokymo (studijų) programos apimtis mokymosi 

(studijų) kreditais yra optimali kvalifikacijos turiniui 

įsisavinti, ar tinkamai aprašytas kvalifikacijos vertinimas 

(vertinimo procedūros, kas atlieka vertinimą ir pan.)) 

Siūlytina mažinti 3 metų darbo patirtį.  

Kvalifikacijos atitikimas tarptautiniams standartams 

(vertinama, ar tinkamai nurodytas kvalifikacijos atitikimas  

Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu 

taikoma)) 

 

Netaikoma 
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KVALIFIKACIJOS VERTINIMAS PARDAVĖJAS - PREKYBOS VADYBININKAS, LTKS VII 

Kvalifikacijos vertinimo kriterijai Profesinio standarto išorės vertintojo komentarai / pastabos / siūlymai 

Trumpas kvalifikacijos apibūdinimas (vertinama, ar 

tinkamai suformuluotas veiklos objektas ir uždaviniai, 

aprašytos darbo priemonės ir darbo sąlygos, nurodyti 

ypatingi reikalavimai sveikatai (jei taikomi) ir kita papildoma 

informacija), ar pateikta informacija yra informatyvi ir 

tinkama) 

Tinkamai apibūdinta, pastabų nėra. 

Kvalifikacijos vienetai 

(vertinama, ar nurodyti pagrindiniai kvalifikacijos vienetai 

apima visą kvalifikaciją, t. y. jie yra pasmingi, o juos 

sudarančias kompetencijas galima įvertinti ir pripažinti kaip 

kvalifikacijos dalį, ar prasmingi yra pasiūlyti specializacijos 

kvalifikacijos vienetai (kai jie yra), kvalifikacijos vienetų 

pavadinimai apibūdina jų turinį ir atspindi konkrečią veiklos 

sritį) 

Tinkamai apibūdinta, pastabų nėra. 

Kompetencijos 

(vertinama, ar kompetencijos yra tinkamai priskirtos 

kvalifikacijos vienetams, jų formuluotės atskleidžia 

kvalifikacijos vieneto turinį ir jų pakanka pagal kvalifikacijos 

vieneto turinį, jos yra tinkamai suformuluotos (jos nėra per 

smulkios) ) 

Tinkamai apibūdinta, pastabų nėra. 

Kompetencijų ribos 

(vertinama, ar kompetencijų ribos suformuluotos tinkamai, t. 

y. jos apibūdina / atskleidžia /detalizuoja kompetencijų turinį, 

apimtį ir lygį) 

Tinkamai apibūdinta, pastabų nėra. 

Kvalifikacijos lygis pagal LTKS 

(vertinama, ar kvalifikacijos turinys yra aprašytas 

atsižvelgiant į siūlomą LTKS lygį, ar kvalifikacijos vienetų 

lygiai nustatyti tinkamai, ar pasiūlytos to paties pavadinimo, 

tačiau skirtingų lygių kvalifikacijos skiriasi savo veiklos 

sudėtingumu, veiklos atlikėjo savarankiškumu ir veiklos 

kintamumu) 

Tinkamai apibūdinta, pastabų nėra. 

Kvalifikacijos įgijimas ir vertinimas Tinkamai apibūdinta, pastabų nėra. 
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(vertinama, ar tinkamai nurodytas išsilavinimas, profesinė 

patirtis ar kvalifikacija, reikalinga kvalifikacijos įgijimui, ar 

nurodyta, kaip asmuo gali įgyti aprašytą kvalifikaciją, o 

pasiūlyta mokymo (studijų) programos apimtis mokymosi 

(studijų) kreditais yra optimali kvalifikacijos turiniui 

įsisavinti, ar tinkamai aprašytas kvalifikacijos vertinimas 

(vertinimo procedūros, kas atlieka vertinimą ir pan.)) 

Kvalifikacijos atitikimas tarptautiniams standartams 

(vertinama, ar tinkamai nurodytas kvalifikacijos atitikimas  

Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu 

taikoma)) 

 

Netaikoma 

 

II. Papildomi komentarai ir pasiūlymai profesiniam standartui tobulinti 

 

 

III. Vertinimo išvada 

□ ☒Pritariu profesinio standarto projektui 

□ ☐Pritariu profesinio standarto projektui su sąlyga, kad profesinio standarto projektas bus patobulintas pagal nurodytas pastabas ir siūlymus 

□ ☐Nepritariu profesinio standarto projektui, siūlau jį grąžinti rengėjams taisyti 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                      

                                                                                                                      

                                                                                                                            


