EUROPASS PAŽYMĖJIMO PRIEDĖLIS (*)
Lietuva

1. PAŽYMĖJIMO PAVADINIMAS (1)

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

kalba

2. PAŽYMĖJIMO PAVADINIMO VERTIMAS (1)

Qualified worker's Diploma. Interior decorator training program (statę code 440021401)
(1)

Jei tinka. Vertimas neturi juridinės galios.

3. GEBĖJIMŲ IR KOMPETENCIJŲ APRAŠAS

1. Parinkti interjero apdailos medžiagas.
2. Paruošti interjero eskizą.
3. Kurti ir interjere pritaikyti dekoratyvinius elementus.
4. Atlikti interjero paviršių apdailą.
5. Atlikti meninį interjero paviršių dekoravimą.
6. Gaminti interjerui dekoratyvinius elementus.
7. Paruošti vizualinės reklamos darbų eskizinį projektą.
8. Projektuoti kompiuterinėmis programomis bei dirbti kompiuterine įranga.
9. Parinkti darbo priemones, medžiagas bei darbo būdus.
10. Kurti ir atlikti vizualinę reklamą.
11. Saugiai dirbti.
12. Naudotis informacinėmis technologijomis.
4. PROFESINĖ VEIKLA, KURIA GALI VERSTIS PAŽYMĖJIMO SAVININKAS (1)

Interjero kūrimas bei meniškas jo apipavidalinimas; dekoratyvinių elementų interjerui gaminimas; vizualinės
reklamos kūrimas ir atlikimas.
(1)

Jei tinka

Paaiškinimas

Šis dokumentas skirtas teikti papildomą informaciją apie pažymėjimą ir neturi jokios juridinės galios. Jo forma atitinka 1992 m. gruodžio
3 d. Tarybos Rezoliuciją 93/C 49/01 dėl kvalifikacijų skaidrumo, 1996 m. liepos 15 d. Tarybos Rezoliuciją 96/C 224/04 dėl profesinio
mokymo pažymėjimų skaidrumo ir Europos Parlamento rekomendaciją 2001/613/EC bei 2001 m. liepos 10 d. Tarybos Rekomendaciją
dėl studentų, asmenų, dalyvaujančių mokyme, savanorių, ir pedagogų mobilumo Bendrijoje.
Daugiau informacijos: http://europass.cedefop.eu.int
© Europos Bendrijos 2002

5. OFICIALI INFORMACIJA APIE PAŽYMĖJIMĄ
Institucijos, kuri išduoda pažymėjimą, pavadinimas ir statusas

Juridinis asmuo, turintis licenciją vykdyti formaliojo profesinio
mokymo programas

Nacionalinės/ regioninės institucijos, kuri
pripažįsta pažymėjimą, pavadinimas ir statusas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerija

Pažymėjimo lygmuo pagal nacionalinę arba tarptautinę
klasifikaciją

Vertinimo skalė/ Teigiamo įvertinimo
reikalavimai

4 ISCED

Vertinimas yra 10 balų sistemoje.
Teigiamas įvertinimas – 4–10 balų įvertinimas;
įrašai "įskaityta"

Galimybės tęsti mokymąsi aukštesniame lygmenyje

Tarptautiniai susitarimai

Gali tęsti mokslą 5 ISCED
Teisinė bazė

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 savaitėmis: 79
Teorinio ir praktinio mokymo trukmės santykis procentais: 40 / 60
Baigiamosios praktikos trukmė savaitėmis: (15) ir vieta: Pas darbdavius
Galimybė įskaityti ankstesnį mokymą: Ankstesnis mokymas įskaitomas įvertinus žinias
Mokymosi apibūdinimas

Dalis programoje, proc.

Trukmė (savaitės)

Teorinis mokymas

40

31,5

Praktinis mokymas (įskaitant ir baigiamąją
praktiką)

60

47,5

Papildoma informacija
Daugiau informacijos (įskaitant nacionalinės kvalifikacijų sistemos aprašymą) galima rasti:
www.aikos.smm.lt, www.euroguidance.lt, www.europass.lt
Nacionalinis informacijos centras:
www.nrp.lt

