Studijų programos Maisto mokslas (magistrantūra) aprašas
Programos studijų planai:
Nuolatinės studijos
Ištęstinės studijos
Studijų programos dalykų schema su kreditais

Programą teikiantis fakultetas

Veterinarijos fakultetas

Programos duomenys
valstybinis kodas
studijų sritis
studijų kryptis
studijų trukmė
programos apimtis
studijų forma

621D61001
Biomedicinos mokslai
Maisto studijos (D600)
2 metai nuolatinės, 3 metai ištęstinės
120 ECTS
Nuolatinės studijos (2 metai), ištęstinės (3 metai)

Suteikiamas kvalifikacinis
laipsnis/profesinė kvalifikacija

Maisto mokslo magistras

Pakopa

Antroji

Priėmimo reikalavimai

Būtinas minimalus išsilavinimas - bakalauro laipsnis

Studijų programos ypatumai
(anotacija)

Antrosios pakopos studijų programos Maisto mokslas
tikslas - parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius
diegti mokslo naujoves maisto tvarkymo įmonėse, kurti
naujus maisto produktus, kurie atitiktų šiuolaikinių
vartotojų poreikius ir sveikos mitybos principus, gebančius
valdyti žmogiškuosius išteklius dirbant kolektyve,
organizuoti gamybą ir prisitaikyti prie sparčiai kintančios
rinkos sąlygų.

Studentų mainų galimybės

Pagal ERASMUS/SOCRATES programas galimi studentų
mainai su šiais universitetais: Ege Universitetu (Izmiras,
Turkija); Vroclavo gamtos mokslų universitetu
(Vroclavas, Lenkija); Krokuvos žemės ūkio universitetu
(Krokuva, Lenkija); Gyvosios gamtos mokslų universitetu
– BOKU (Viena, Austrija); Università degli Studi di
Napoli Federico II (Neapolis, Italija); Viseu politechnikos
institutu (Viseu, Portugalija); De León universitetu (Leon,
Ispanija); Jelgavos žemės ūkio universitetu (Jelgava,

Latvija), nuo 2017 09 01 planuojama pasirašyti sutartį ir su
Seinajoki universitetu (Suomija, Seinajoki).
Tolesnių studijų galimybės

Baigusieji Maisto mokslo antrosios pakopos studijų
programą ir įgijusieji Maisto mokslo magistro laipsnį,
toliau studijas galės tęsti doktorantūroje.

Studijų rezultatų vertinimas

Studijų rezultatų vertinimo būdai: egzaminas žodžiu;
egzaminas raštu; atasakaita; atvejo analizė; darbų aplankas
(portfolio); grupinis darbas; grupinis (komandinis)
projektas; individualus darbas; individualus projektas;
kolegų įvertinimas; koliokviumas (dėstytojo ar/ir
specialisto-praktiko valdomas vertinamasis pokalbis);
kontrolinis darbas; laboratorinio darbo aprašas/ataskaita;
laboratorinio darbo gynimas; laboratorinio darbo
savarankiškas atlikimas; literatūros analizė; literatūros
apžvalgos rengimas ir pristatymas; mokslinio straipsnio
(teksto) analizė; praktikos ataskaita; probleminių
sprendimų užduotis; referatas; testas; uždavinio
(uždavinių) sprendimas; žodinis pranešimo pristatymas;
užduočių atlikimas.

Studijų programos komiteto
pirmininkas ir nariai

Maisto mokslo studijų komiteto pirmininkė prof. dr. Elena
Bartkienė, nariai: prof. dr. Gintarė Zaborskienė, prof. dr.
Rūta Ustinavičienė, doc. dr. Aldona Baltušnikienė, dr.
Sigita Ramonaitė, studentė Guoda Bajorinaitė

