TURIZMO, SPORTO, PRAMOGŲ IR POILSIO PASLAUGŲ SEKTORIAUS
KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TEORINĖS DALIES TESTO
SPECIFIKACIJOS

Teorinės dalies testo specifikacijos parengtos įgyvendinant Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis finansuojamą
projektą „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ (projekto
Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-02-0001).

Kvalifikacijos pavadinimas – kelionių pardavimo agentas
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV
Gebėjimų sritys
Pagrindinis

Kvalifikacijos
vienetai /
moduliai

Kompetencijos

Kompetencijos
kodas
Pagrindinis

Informacijos
Vykdyti informacijos
paieška ir
paiešką apie
klientų
organizuotas turistines
konsultavimas keliones ir turizmo
organizuotų
paslaugas
turistinių
informacinėse
kelionių ir
sistemose.
turizmo
Teikti informaciją
paslaugų
klientams organizuotų
teikimo
turistinių kelionių ir
klausimais
turizmo paslaugų
(LTKS IV)
teikimo klausimais.
Informacijos paieška ir klientų
konsultavimas organizuotų turistinių
kelionių ir turizmo paslaugų teikimo
klausimais (LTKS IV) IŠ VISO
Organizuotų
Pasiūlyti organizuotą
turistinių
turistinę kelionę pagal
kelionių ir
individualius klientų
turizmo
poreikius.
paslaugų
Parengti organizuotos
rinkinių
turistinės kelionės
teikimas
sutartį ir (ar) turizmo
(LTKS IV)
paslaugų teikimo
sutartį.

Žinojimas
ir
supratimas

Taikymas,
analizė,
sintezė ir
vertinimas

G1

G2

K.1.1.1.

Taškų
skaičius

20

K.1.1.2

20

40

K.1.2.1

40

K.1.2.2

20

Organizuotų turistinių kelionių ir
turizmo paslaugų rinkinių teikimas
(LTKS IV) IŠ VISO
Pagrindinis IŠ VISO

60
100
Taškų dalis, %

60

40

Kvalifikacijos pavadinimas – Renginių ir poilsio paslaugų organizatorius
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV
Kvalifikacijos
vienetai /
moduliai

Kompetencijos

Pagrindinis
Kompetencijos
kodas
Pagrindinis

Renginių ir
poilsio
paslaugų
planavimas
(LTKS IV)

Parinkti klientų
pageidavimus
atitinkančias
paslaugas.
Sudaryti paslaugų
ar jų rinkinių
sąmatas.
Sudaryti sutartis
su klientais ir
paslaugų teikėjais.
Renginių ir poilsio paslaugų
planavimas (LTKS IV) IŠ VISO:
Renginių ir
Organizuoti
poilsio
laisvalaikio
paslaugų
renginius.
organizavimas Organizuoti
(LTKS IV)
renginių ir poilsio
veiklas.
Renginių ir poilsio paslaugų
organizavimas (LTKS IV)
IŠ VISO:
Renginių ir
Analizuoti
poilsio
renginių ir poilsio
paslaugų
paslaugų rinką.
pardavimas
Organizuoti
(LTKS IV)
renginių ir poilsio
paslaugų
pardavimą.
Pristatyti ir
reklamuoti
renginius bei
paslaugas.

Gebėjimų sritys
Žinojimas ir
Taikymas,
supratimas
analizė,
sintezė ir
vertinimas
G1
G2

Taškų
skaičius

K.3.1.1.

6

K.3.1.2.

6

K.3.1.3.

10
22

K.3.2.1.

32

K.3.2.2.

32

64
K.3.3.1.

2

K.3.3.2.

6

K.3.3.3.

6

Renginių ir poilsio paslaugų
pardavimas (LTKS IV) IŠ VISO:
Pagrindinis iš viso:

14
100
Taškų dalis,%

60

40

Kvalifikacijos pavadinimas – sporto organizacijos veiklos administratorius
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV
Gebėjimų sritys
Pagrindinis

Kvalifikacijos
vienetai /
moduliai

Kompetencijos

Kompetencijos
kodas
Pagrindinis

Sporto
organizacijos
veiklos
administravim
as (LTKS IV)

Administruoti
kasdienę sporto
organizacijos veiklą.
Aptarnauti sporto
organizacijos
klientus.
Vykdyti
bendruomenės fizinio
aktyvumo skatinimo
programas, projektus
ir sporto renginius.
Sporto organizacijos veiklos
administravimas (LTKS IV) IŠ VISO
Sporto
Parduoti sporto
organizacijos
organizacijos
paslaugų
paslaugas ir prekes.
pardavimas
Vykdyti
(LTKS IV)
atsiskaitymus už
paslaugas ir prekes.
Sporto organizacijos paslaugų
pardavimas (LTKS IV) IŠ VISO
Sporto
Paruošti sporto
organizacijos
organizacijos
inventoriaus
inventorių fizinio
tvarkymas
aktyvumo veikloms.
(LTKS IV)
Prižiūrėti sporto
organizacijos
inventorių.
Sporto organizacijos inventoriaus
tvarkymas (LTKS IV) IŠ VISO
Pagrindinis IŠ VISO

Žinojimas
ir
supratimas

Taikymas,
analizė,
sintezė ir
vertinimas

G1

G2

Taškų
skaičius

K.4.1.1.

14

K.4.1.2.

16

K.4.1.3.

20

50
K.4.2.1.

13

K.4.2.2.

17
30

K.4.3.1.

10

K.4.3.2.

10
20
100

Taškų dalis, %

60

40

