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

Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriaus
profesinis standartas

Profesinio standarto vertinimo kriterijai
1. Profesinio standarto pavadinimas
(vertinama, ar siūlomas profesinio standarto pavadinimas apima aprašomą
ūkio sektorių, yra atpažįstamas profesinėje 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)
3. Pagrindinės ūkio sektoriaus ir jo posektorių (jei išskiriami) veiklų
sritys
(vertinama, ar apibūdintos kiekvieno posektoriaus veiklos sritys (veiklos
procesai))
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)
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)

Vertinimas
(tinkama / taisytina)
Tinkama

Profesinio standarto išorės vertintojo komentarai /
pastabos / siūlymai
Standarto pavadinimas aišku ir suprantamas bei
atpažįstamas profesinėje bendruomenėje

Tinkama

Remiantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi
Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir
draudimo paslaugų sektoriaus profesinis standarte
apibrėžimas yra tinkamas
Pagrindinės Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių,
apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriaus profesiniame
standarte nurorytos veiklos sritys yra tinkamos

Tinkama

Tinkama

Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir
draudimo paslaugų sektoriaus profesiniame standarte
išvardintas kavlifikacijų sąrašas apima visas svarbiausias
sektoriui būdingas kvalifikacijas

-

-
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KVALIFIKACIJOS VERTINIMAS (kvalifikacijos pavadinimas: apskaitininkas, LTKS IV)
(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,
Pastabų bei siūlymų neturiu
aprašytos darbo priemonės ir darbo sąlygos, nurodyti ypatingi reikalavimai sveikatai (jei taikomi) ir kita
papildoma informacija), ar pateikta informacija yra informatyvi ir tinkama)
Turto dokumentų tvarkymas ir
Kvalifikacijos vienetai
(vertinama, ar nurodyti pagrindiniai kvalifikacijos vienetai apima visą kvalifikaciją, t. y. jie yra pasmingi, o juos
registravimas apskaitoje (LTKS IV) –
sudarančias kompetencijas galima įvertinti ir pripažinti kaip kvalifikacijos dalį, ar prasmingi yra pasiūlyti
siūlau įrašyti ir IT inventorizaciją.
specializacijos kvalifikacijos vienetai (kai jie yra), kvalifikacijos vienetų pavadinimai apibūdina jų turinį ir
atspindi konkrečią veiklos sritį)
Pastabų bei siūlymų neturiu
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) )
Pastabų bei siūlymų neturiu
Kompetencijų ribos
(vertinama, ar kompetencijų ribos suformuluotos tinkamai, t. y. jos apibūdina / atskleidžia /detalizuoja
kompetencijų turinį, apimtį ir lygį)
Pastabų bei siūlymų neturiu
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)
Pastabų bei siūlymų neturiu
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.))
Pastabų bei siūlymų neturiu
Kvalifikacijos atitikimas tarptautiniams standartams
(vertinama, ar tinkamai nurodytas kvalifikacijos atitikimas Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams
(jeigu taikoma))
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KVALIFIKACIJOS VERTINIMAS (kvalifikacijos pavadinimas: auditorius, LTKS VI)
(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,
Pastabų bei siūlymų neturiu
aprašytos darbo priemonės ir darbo sąlygos, nurodyti ypatingi reikalavimai sveikatai (jei taikomi) ir kita
papildoma informacija), ar pateikta informacija yra informatyvi ir tinkama)
Susijusių paslaugų teikimas (LTKS VII)
Kvalifikacijos vienetai
(vertinama, ar nurodyti pagrindiniai kvalifikacijos vienetai apima visą kvalifikaciją, t. y. jie yra pasmingi, o juos
– ar gali auditorius rengti finansines
sudarančias kompetencijas galima įvertinti ir pripažinti kaip kvalifikacijos dalį, ar prasmingi yra pasiūlyti
ataskaitas? Jis jas audituoja ir teikia
specializacijos kvalifikacijos vienetai (kai jie yra), kvalifikacijos vienetų pavadinimai apibūdina jų turinį ir
rekomendacijas.
atspindi konkrečią veiklos sritį)
Pastabų bei siūlymų neturiu
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) )
Pastabų bei siūlymų neturiu
Kompetencijų ribos
(vertinama, ar kompetencijų ribos suformuluotos tinkamai, t. y. jos apibūdina / atskleidžia /detalizuoja
kompetencijų turinį, apimtį ir lygį)
Pastabų bei siūlymų neturiu
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)
Pastabų bei siūlymų neturiu
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.))
Pastabų bei siūlymų neturiu
Kvalifikacijos atitikimas tarptautiniams standartams
(vertinama, ar tinkamai nurodytas kvalifikacijos atitikimas Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams
(jeigu taikoma))
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II. Papildomi komentarai ir pasiūlymai profesiniam standartui tobulinti
Be aukščiau išvardintų pastabų kvalifikacijos aprašai parengti tinkamai
III. Vertinimo išvada
X 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

