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1. DARBO PRADŽIA
Norint pradėti darbą su meistriškumo kvalifikacijų posisteme (toliau - MKS), reikia atlikti žemiau
aprašytus veiksmus:
1.1 Atidaryti Opera, Mozilla Firefox ar Google Chrome naršyklę ar kitą šiuolaikinę naršyklę.
1.2 Atsidariusios naršyklės lauke „Adresas“ įvesti URL adresą: https://kvalifikacijos.kpmpc.lt.,
pateksite į titulinį puslapį (1 pav.).

1 pav. Titulinis puslapis

2. NAUJO VARTOTOJO REGISTRACIJA
2.1 Atsidariusiame tituliniame puslapyje turite paspausti mygtuką esantį centre „Prisijungti“ arba
mygtuką esanti ekrano viršutiniame dešiniajame kampe „Registruotis | Prisijungti“.
2.2 Atsidariusiame Prisijungimo polapyje turite spustelėti ant nuorodos, esančios MKS prisijungimo
lango apačioje (2 pav.) „Užsiregistruoti“.
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2 pav. Nuoroda Prisijungimo lange registracijai

2.3 pateksite į naujo vartotojo Registracijos langą, kuriame turėsite pateikti paskyros duomenis (3
pav.).

3 pav. Registracijos (įmonėms) puslapis

2.4 Užpildžius Registracijos polapyje esančius duomenų įvesties laukus turite susipažinti su
Privatumo politika, pažymėti varnelę bei spustelėti mygtuką „Užsiregistruoti“ (4 pav.).
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4 pav. Registracijos mygtukas

2.5 Spustelėjus mygtuką „Užsiregistruoti“ į el. paštą, kurį nurodėte registracijos metu gausite laišką
su nuoroda registracijos patvirtinimui (5 pav.).

5 pav. Registracijos patvirtinimo laiškas

2.6 Patikrinkite

savo

el.

pašto

dėžutę,

atidarykite

laišką

gautą

iš

siuntėjo

kvalifikacijos@kvalifikacijos.kpmpc.lt ir spustelėkite ant registracijos „Patvirtinimo “ nuorodos.
Registracija baigta.

3. PRISIJUNGIMAS PRIE PASKYROS
3.1 Atsidariusios naršyklės lauke „Adresas“ įveskite URL adresą: https://kvalifikacijos.kpmpc.lt.
3.2 Atsidariusiame tituliniame puslapyje turite paspausti mygtuką esantį centre „Prisijungti“ arba
mygtuką esanti ekrano viršutiniame dešiniajame kampe „Registruotis | Prisijungti“.
3.3 Atsidariusiame Prisijungimo / Registracijos lange turite įvesti savo prisijungimo duomenis, t. y.
el. pašto adresą ir slaptažodį (Pav. 6).
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6 pav. Prisijungimo ir registracijos langas

3.4 Norėdami išsaugoti prisijungimo duomenis, turite pažymėti varnele „Prisiminti naudotojo vardą“.

4. MEISTRIŠKUMO KVALIFIKACIJŲ APRAŠŲ KATALOGAS
4.1 Meistriškumo kvalifikacijų aprašų katalogą galite pasiekti tiek prisijungus, tiek neprisijungus
prie vartotojo paskyros. Norėdami pamatyti Meistriškumo kvalifikacijų aprašų katalogą turite:
4.2 Atsidaryti naršyklę ir atsidariusios naršyklės lauke „Adresas“ įvesti URL adresą:
https://kvalifikacijos.kpmpc.lt.
4.3 Viršutiniame meniu pasirinkite „Meistriškumo kvalifikacijos“ (7 pav.).

7

pav. Katalogo meniu
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4.4 Prisijungus prie paskyros Kvalifikacijų aprašų katalogą galite pasiekti paspaudus ant nuorodos
„Kvalifikacijų katalogas“ (8 pav.).
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pav. Kvalifikacijų katalogas prisijungus prie paskyros

5. KVALIFIKACIJOS APRAŠO RENGIMAS
5.1 Norėdami parengti kvalifikacijos aprašą turite prisijungti prie savo paskyros, prisijungimas
paaiškintas šio Vadovo 1-3 dalyse.
5.2 Prisijungus prie paskyros turite paspausti ant nuorodos „Kvalifikacijų aprašų formos“ 9 pav.,
pateksite į Aprašų rengėjo polapį.

9

pav. Kvalifikacijos aprašų formos
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5.3 Prisijungus prie Aprašų rengėjo polapio turite paspausti ant mygtuko viršuje, kairėje „Naujas
kvalifikacijos aprašas“ (10 pav.).

10 pav. Aprašų rengėjo polapis

5.4 Paspaudus mygtuką „Naujas kvalifikacijos aprašas“ pateksite į Kvalifikacijos aprašo rengimo
vedlį (toliau – vedlys ) (11 pav.).

11 pav. Kvalifikacijos aprašo rengimo vedlys
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5.5 Atsidariusiame vedlyje matysite tuščius įvesties laukus ir klasifikatorius. Užpildykite įvesties
laukus ir spauskite „Toliau“. Mygtukas „Toliau“ nukreipia į sekantį vedlio polapį, mygtukas
„Atgal“ gražina į vedlio ankstesnį polapį (12 pav.).

12 pav. Kvalifikacijų aprašo rengimo vedlys

5.6 Pateikus Kvalifikacijos aprašą vertinimui – matysite pranešimą „Kvalifikacijos aprašas
pateiktas vertinimui“.

6. KVALIFIKACIJOS APRAŠO REDAGAVIMAS
6.1 Pateikus Kvalifikacijos aprašą vertinimui, jis atsiras Aprašų rengėjo polapio skiltyje „Rengiami
kvalifikacijos aprašai“ (13 pav.).

13 pav. Rengiami kvalifikacijos aprašai

6.2 „Rengiami kvalifikacijos aprašai“ skiltyje esantys Kvalifikacijų aprašai nėra patvirtinti, tai
reiškia, kad Kvalifikacijos aprašas esantis šioje skiltyje yra dar rengiamas, vertinamas arba
atmestas, būsenas galite matyti informacinio įrašo apie Kvalifikacijos aprašą dešinėje (13 pav.),
stulpelyje „Būsena“.
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6.3 Patvirtintas kvalifikacijos aprašas bus matomas Aprašų rengėjo polapio, skiltyje „Patvirtinti
kvalifikacijos aprašai“.
6.4 Tam tikrais atvejais vertintojas gali grąžinti jūsų rengiamą kvalifikacijos aprašą su pastabomis ir
prašymais kvalifikacijos aprašą patikslinti, minėta kvalifikacijos aprašo būsena indikuojama
geltona spalva šalia įrašo. Norėdami atlikti korekcijas, turėsite spustelėti ant ikonos žyminčios
redagavimą (14 pav.).

14 pav. Kvalifikacijos aprašo redagavimas

6.5 Spustelėjus redagavimo ikoną pateksite į savo rengiamą aprašą, kuriame matysite vertintojo
pateiktas pastabas ir / ar pataisymo siūlymus (15 pav.). Atlikus reikalingas korekcijas pateikite
Kvalifikacijos aprašą įvertinti dar kartą.
Svarbu! Pateikus kvalifikacijos aprašą vertinimu, t. y. esant būsenai „vertinamas“ korekcijų
kvalifikacijų apraše atlikti negalite.

15 pav. Vertintojo pastabos arba pasiūlymas taisymui

7. PABAIGA

Paslaugos teikėjas
MB „Slyva“
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