KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS
KURORTO VERSLO SKYRIUS
Gedimino g. 5, Palanga, tel.: (8-460) 49124, el.paštas: kurortas@kaupa.lt
2018 m. planuojamas priėmimas į tęstinio mokymo programas
Formalios programos
Vykdymo

Programos pavadinimas, kodas, trukmė

Reikalingas išsilavinimas

data
2018-07-02

Suteikiama profesinė

Kaina

kvalifikacija
Viešbučio kambarinės mokymo programa,

Pagrindinis

Viešbučio kambarinė

2204,00 Eur

Vidurinis

Viešbučio kambarinė

1740,00 Eur

kodas 262081105
760 val., 95 d., 19 sav.
2018-07-17

Viešbučio kambarinės mokymo programa,
kodas 362081105
600 val., 75 d., 15 sav.

Neformalios programos
Vykdymo

Programos pavadinimas, kodas, trukmė

Reikalingas išsilavinimas

Suteikiamos

Kaina

profesinės

data

kompetencijos
2018-10-29

Kelionių agento paslaugų teikimo

2018-11-03

pagrindai, kodas 2200023019

kelionių organizavimo

160 val. 20 d. 4 sav.

paslaugas

Pagrindinis

Savarankiškai teikti

2018-09-24

Renginių organizavimo pagrindai, kodas

2018-10-15

220002317

renginių organizavimo

160 val., 20 d., 4 sav.

paslaugas

Pagrindinis

Savarankiškai teikti

432,38 Eur

432,38 Eur

2018-10-15

Vaikų priežiūros paslaugų teikimo

Pagrindinis

Savarankiškai teikti

programa, kodas 220002320

vaikų priežiūros

160 val., 20 d., 4 sav.

paslaugas

2018-07-02

Masažo pagrindai, kodas 223000824

2018-09-10

160 val., 20 d., 4 sav.

Aukštasis, biomedicinos krypties Savarankiškai atlikti

432,38 Eur

300,00 Eur

masažą

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 nauja redakcija
*37 straipsnis. Teisės į valstybės finansuojamą profesinio mokymo vietą neturintys asmenys
Teisės į valstybės finansuojamą profesinį mokymą neturi:
1) asmenys, valstybės lėšomis įgiję dvi arba daugiau kaip dvi kvalifikacijas, taip pat asmenys, įgiję tris kvalifikacijas, jeigu pirmąją profesinę
kvalifikaciją įgijo kartu su pagrindiniu išsilavinimu ir nuosekliai mokydamiesi (arba nenutraukę mokymosi) antrąją profesinę kvalifikaciją įgijo kartu su
viduriniu išsilavinimu, arba įgiję aukštojo mokslo kvalifikaciją, jeigu daugiau kaip pusę aukštojo mokslo kvalifikacijos kreditų įgijo valstybės biudžeto
lėšomis, išskyrus atvejus, kai profesinį mokymą vykdo pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo teikėjai, profesinio
mokymo teikėjai, vykdantys asmenų, kuriems taikomas Užimtumo įstatymas ir Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, mokymą;
2) asmenys, jau turintys vieną aukštojo mokslo kvalifikaciją ir vienu metu besimokantys pagal dvi ar daugiau profesinio mokymo arba aukštojo
mokslo pakopinių studijų ar profesinių studijų programų, jeigu bent viena iš šių programų finansuojama valstybės biudžeto lėšomis;
3) asmenys, antrą kartą pretenduojantys mokytis pagal tęstinio profesinio mokymo programą ar jos modulį, kurią baigus suteikiama kvalifikacija,
išskyrus atvejus, kai profesinį mokymą vykdo pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo teikėjai, profesinio mokymo
teikėjai, vykdantys asmenų, kuriems taikomas Užimtumo įstatymas ir Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, mokymą.
Pastaba. 37 straipsnis įsigalioja 2019-01-01

Nuoroda į įstatymą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.44FA08A7226F/PPtkXMSEjV

Kontaktai: Gedimino g. 5, Palanga
simona.beresnaite@kaupa.lt, 862950601
irma.zelviene@kaupa.lt, 8 460 49124
Atvykstant mokytis būtina:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Atvykti su nurodytais dokumentais pirmą mokymosi dieną, 9.00 val. 1.4 aud., Gedimino g. 5, Palanga.
Reikalingas išsilavinimo dokumentas (jei nėra asmens kodo ant išsilavinimo dokumento, o pavardė pakeista – reikia santuokos liudijimo).
Pasas ir tapatybės kortelė.
Sveikatos pažyma, forma 086A ar sanitarinė knygelė.
Mokymo kuponas, jei siunčia darbo birža.
Jei darbo birža nesiunčia, galima mokytis už savo asmenines lėšas.

