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

Profesinio standarto vertinimo kriterijai

MAŠINŲ IR ĮRANGOS GAMYBOS, TRANSPORTO PRIEMONIŲ GAMYBOS,
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO SEKTORIAUS PROFESINIS
STANDARTAS
Vertinimas
(tinkama / taisytina)
Tinkamas

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 Taisytina
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) Taisytina
veiklų sritys
(vertinama, ar apibūdintos kiekvieno posektoriaus veiklos sritys
(veiklos procesai))
Taisytina
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)

Profesinio standarto išorės vertintojo komentarai / pastabos /
siūlymai
Pavadinimas apima aprašomą sektorių ir yra atpažįstamas.

Apibrėžimams nėra.
Ar nereikėtų nurodyti prie darbo sąlygų „atskirais atvejais darbas
lauke“?
Ar yra dirbama vien su elektriniais įrenginiais? Ar nėra naudojami
ir pneumatiniai, hidrauliniai?
Atsiųstoje versijoje komentaruose yra nurodoma, kad sutinkama
su siūlomais pakeitimais, tačiau jie nėra atlikti tekste.
Siūlau keisti „automatizuotos ir robotizuotos gamybos inžinierius”
į “mechtronikos inžinierius”.
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Taisytina
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)

Nėra aišku, kodėl nepriskiriamos aukštesnio kvalifikacinio lygio
kvalifikacijos susijusios su suvirinimo technologijomis (priskirta
tik „suvirintojas“).

II. LAISVOS FORMOS RECENZIJA
(pateikiami išorės vertintojo komentarai, pastabos, pasiūlymai profesiniam standartui tobulinti)
Reikia pastebėti, kad standarto rengimo ekspertai atliko didžiulį darbą. Standartas ir atskirų kvalifikacijų aprašai didesniąja dalimi tiksliai nurodo
šiuo metu gamybos ir techninės priežiūros pramonei būtinas kompetencijas ir jų ribas.
Tačiau šiuo metu pateiktoje standarto versijoje dar yra netikslumų ir tobulintinų vietų. Būtu rekomenduotina daugiau suvienodinti kvalifikacijų
aprašus (yra formuluočių skirtumų, ypač lyginant „gamybos“ ir „transporto remonto“ posektorių kvalifikacijų aprašus, aprašai pasižymi skirtingu detalumu).
Reikėtų pastebėti, kad jau VI, o dar daugiau VII kv. lygių darbuotojai, turėtų ne vien „planuoti ir organizuoti“, bet ir kurti naujus dalykus
(technologijas, procesus, metodikas ir pan.). Tai atsispindi mechanikos inžinieriaus kv. apraše, tačiau nėra mašinų gamybos inžinieriaus ir kt. aprašuose. Jų
kompetencijų ribose taip pat turėtų būti tyrimai, inžinerinė analizė, vadovavimas daugiadisciplinėms grupėms, projektams.
Dar yra ir redakcinio pobūdžio netikslumų.
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

