LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. GEGUŽĖS 14 D. ĮSAKYMO NR. V-786
„DĖL AKREDITACIJOS SUTEIKIMO PANEVĖŽIO PREKYBOS, PRAMONĖS IR
AMATŲ RŪMAMS“ PRIEDO PAPILDYMO
2017 m. sausio 27 d. Nr. V-51
Vilnius

Atsižvelgdama į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 2017 m. sausio 20 d.
teikimą Nr. V7-6 „Dėl institucijos, siekiančios įgyti teisę vertinti asmens įgytas kompetencijas,
akreditavimo“:
P a p i l d a u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 14 d.
įsakymo Nr. V-786 „Dėl akreditacijos suteikimo Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmams“
priedo „Kompetencijų (pagal kvalifikacijas), kurias vertinti suteikiama teisė Panevėžio prekybos,
pramonės ir amatų rūmams, sąrašas“ sąrašą:
Kvalifikacija
Finansinių paslaugų
teikėjas

Jaunesnysis Java
programuotojas

Kompiuterių tinklų
derintojas

Kompetencijų sąrašas
1. Atlikti finansinės operacijas grynaisiais pinigais.
2. Atlikti kliento pateiktus mokėjimo nurodymus pavedimu.
3. Naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis
teikiant finansines paslaugas.
4. Bendrauti ir pildyti dokumentaciją užsienio kalba teikiant
finansines paslaugas.
5. Dirbti su klientais.
6. Tvarkyti banko sąskaitas ir mokėjimų korteles.
7. Konsultuoti taupymo klausimais.
8. Teikti konsultacijas apie kreditavimo produktus.
9. Teikti konsultacijas apie draudimo produktus.
10. Teikti elektronines paslaugas
1. Naudoti tarnybinių stočių operacines sistemas.
2. Programuoti žiniatinklio puslapių vartotojo sąsajas.
3. Kurti nesudėtingą programinę įrangą.
4. Taikyti programinės įrangos kūrimui naudojamus principus ir
metodus.
5. Kurti nesudėtingas reliacines duomenų bazes.
6. Valdyti ir organizuoti savo paties atliekamą programinio kodo
kūrimą.
7. Analizuoti skirtingų tipų reikalavimus, apibūdinančius
kompiuterinę programą
1. Parinkti, montuoti ir derinti duomenų perdavimo tinklą.
2. Eksploatuoti kompiuterinę techninę įrangą.
3. Parinkti, naudoti ir išmanyti taikomąsias programas.
4. Stebėti ir suprasti duomenų srautą, pažinti protokolus ir jungtis.
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Logistas ekspeditorius

Maisto pramonės
darbuotojas

Sporto klubo veiklos
organizatorius

5. Analizuoti ir taikyti informacinių sistemų saugumą.
6. Derinti įvairias operacines sistemas.
7. Planuoti, organizuoti ir diegti kompiuterių tinklus.
8. Naudotis duomenų bazėmis ir jų valdymo sistemomis
1. Naudoti geografines informacines sistemas, transporto sekimo
programas, logistinės informacines sistemas, modernias bendro
pobūdžio informacines sistemas, biuro techniką.
2. Parinkti vežėją ir transportą krovinių gabenimui šalyje ir
tarptautiniais maršrutais.
3. Įvertinti krovinį ir jo gabenimo specifiką.
4. Pristatyti logistikos ir transporto paslaugas užsienio kalba.
5. Nustatyti optimalų krovinių gabenimo maršrutą.
6. Organizuoti krovinių tikrinimo ir deklaravimo procedūras
muitinėje.
7. Vykdyti logistinę veiklą pagal atsakomybę ir veiklą
reglamentuojančius dokumentus.
8. Gabenti pavojingus, greitai gendančius bei didžiagabaričius
krovinius.
9. Kontroliuoti ir teikti informaciją apie krovinio gabenimo
režimą.
10. Rengti krovinių vežimo dokumentaciją
1. Gaminti duonos ir pyrago gaminius.
2. Gaminti konditerijos gaminius.
3. Gaminti mėsos ir paukštienos pusgaminius.
4. Gaminti mėsos ir paukštienos gaminius.
5. Gaminti pieno produktus
1. Organizuoti darbą sporto klube.
2. Vertinti kliento fizinę būklę.
3. Naudotis informacinėmis technologijomis.
4. Sudaryti kliento aptarnavimo planą.
5. Ugdyti kliento motyvaciją rūpintis savo sveikata ir grožiu.
6. Teikti fizinio tobulinimo paslaugas.
7. Mokyti sveikos gyvensenos ir mityba.
8. Konsultuoti klientus kūno kultūros klausimais.
9. Bendrauti ir bendradarbiauti su klientais bei jų šeimos nariais
_____________________

Švietimo ir mokslo ministrė

Jurgita Petrauskienė
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