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1. Pažymėjimo pavadinimas 1 

 

Pavyzdys: 

Profesinio mokymo diplomas. Interjero apipavidalintojo mokymo programa (valstybinis 
kodas 440021401) 

2. Pažymėjimo pavadinimo vertimas 2 

   

Pavyzdys: 

Qualified worker's Certificate. Interior decorator training program (ref. 440021401) 

3. Gebėjimų ir kompetencijų aprašas 

 

Išvardykite pažymėjimo savininko įgytus gebėjimus ir kompetencijas. Sąrašas turėtų būti pradedamas šitaip „Šio 

pažymėjimo savininkas turi sugebėti:“ sąrašą turėtų sudaryti apie 5 – 15 punktų, kuriuose kompetencijos 

apibūdinamos naudojant veiksmažodžius, pavyzdžiui: Pavyzdys: 

Šio pažymėjimo savininkas turi sugebėti: 

- parinkti interjero apdailos medžiagas; 

- Paruošti interjero eskizą; 

- kurti ir interjere pritaikyti dekoratyvinius elementus; 

- atlikti interjero paviršių apdailą; 

- atlikti meninį interjero paviršių dekoravimą 

- gaminti interjerui dekoratyvinius elementus; 

- paruošti vizualinės reklamos darbų eskizinį projektą; 

- projektuoti kompiuterinėmis programomis bei dirbti kompiuterine įranga; 

- parinkti darbo priemones, medžiagas bei darbo būdus; 

- kurti ir atlikti vizualinę reklamą; 

- saugiai dirbti; 

- naudotis informacinėmis technologijomis. 

4. Profesinė veikla, kuria gali verstis pažymėjimo savininkas 3 

 

Pavyzdys: 

Interjero  kūrimas  bei  meniškas  jo  apipavidalinimas; dekoratyvinių elementų interjerui  gaminimas;  vizualinės 

reklamos kūrimas ir atlikimas 
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5.  Oficiali informacija apie pažymėjimą 

 

Institucija kuri išduoda pažymėjimą Institucija kuri pripažįsta pažymėjimą 

Pavyzdys: 

Juridinis asmuo, turintis licenciją vykdyti formaliojo 

profesinio mokymo programas 

Pavyzdys: 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 

www.smm.lt 

Pažymėjimo lygmuo pagal nacionalinę arba Europos 
kvalifikacijų sandarą 1  

Vertinimo skalė / Teigiamo įvertinimo reikalavimai 

Pavyzdys: 

LTKS (EQF) 4 lygis 

Pavyzdys: 

Vertinimas yra 10 balų sistemoje 

Teigiamas įvertinimas – 4–10 balų įvertinimas; įrašai 

"įskaityta" 

Galimybės tęsti mokymąsi aukštesniame lygmenyje 1 Tarptautiniai susitarimai dėl kvalifikacijų pripažinimo 1 

Pavyzdys:  

Gali tęsti mokymąsi arba studijas aukštesnio 

lygmens programose 

Pavyzdys:  

xxx 

Teisinė bazė 

Pavyzdys: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23-596; 2003, Nr. 63-2853; 2004, Nr. 103-

3755) 

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 98-2478) 

6. Oficialiai pripažinti būdai pažymėjimui gauti 

 

Bendra mokymosi, reikalingo pažymėjimui gauti, trukmė: 22 

Teorinio ir praktinio mokymo santykis procentais: 40/60 

Baigiamosios praktikos vieta ir trukmė savaitėmis: Statybos organizacijoje (7) 

Mokymosi apibūdinimas Dalis programoje  

(%) 

Trukmė 

(valandos/savaitės/mėnesiai/metai) 

Mokykloje / mokymo centre 40 % 31,5 savaitės 

Darbo vietoje 60 %  47,5 savaitės 

Akredituotas ankstesnis mokymasis %  

Bendra mokymosi, reikalingo pažymėjimui gauti, trukmė  

 
 

7. Papildoma informacija 

 

Stojimo reikalavimai 1 

Pavyzdys: Pagrindinis išsilavinimas  

Daugiau informacijos (įskaitant nacionalinės kvalifikacijų sistemos aprašymą) 

Pavyzdys: www.smm.lt 

Nacionalinis Europass centras 

www.europass.lt 
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