MAISTO MOKSLO STUDIJŲ PROGRAMOS
KOMITETO

ATASKAITA
už 2015 - 2016 m.m.

Ataskaitiniu laikotarpiu:
1. Atlikta Maisto mokslo studijų programos modulių apimties analizė (protokolas 2015 02 20
Nr. 11).
2. Atlikta Maisto mokslo studijų programos studentų anketinė apklausa, apsvarstyti analizės
rezultatai (protokolas 2015 03 23 Nr. 12).
3. Svarstyta ir nutarta įtraukti Gyvulininkystės instituto siūlomus modulius, kaip pasirenkamus,
Maisto mokslo studijų programoje 3 kurse I semestre, apjungiant pasiūlytus modulius
Galvijienos ir pieno maistinė vertė, Kiaulienos maistinė vertė ir Paukštienos ir kiaušinių
maistinė vertė į vieną modulį, paliekant vieno modulio kreditus. Modulių Pirminė pieno
gamyba ir Triušienos ir nutrijienos maistinė vertė dėstymui pritarta be pakeitimų. Pritarta
modulio Kūno kultūra dėstymui, kaip pasirenkamo, 3 kurse I semestre (protokolas 2015 04 03
Nr. 13).
4. Svarstyta ir nutarta Maisto mokslo studijų komiteto vardu įpareigoti Maisto chemijos,
Biochemijos, Mitybos ir Maisto toksikologijos modulių vedančiuosius dėstytojus išdiskutuoti
dėstomų dalykų turinį ir iki 2015 05 01 dienos pateikti ataskaitą Komitetui apie priimtus
sprendimus. Maisto mokslo studijų komiteto vardu įpareigoti Žmogaus ir gyvūnų fiziologijos
vedančiuosius dėstytojus išdiskutuoti dėstomų dalykų turinį ir iki 2015 05 01 dienos pateikti
ataskaitą Komitetui apie priimtus sprendimus (protokolas 2015 04 07 Nr. 14).
5. Apsvarstytos ir patvirtintos diplominių darbų tematikos (protokolas 2015 04 15 Nr. 15).
6. Apsvarstytas ir patvirtintas Maisto mokslo programos studentams dėstomo dalyko Maisto
chemija koregavimo planas ir tobulinimo galimybės (gautas dėstytojų atsakymas) bei Maisto
mokslo programos studentams dėstomo dalyko „Mityba“ (VSF/ADK/MM-P02) koregavimo
planas ir tobulinimo galimybės (gautas dėstytojų atsakymas) (protokolas 2015 05 15 Nr. 16).
7. Svarstyta ir nutarta įtraukti privalomą dalyką „Viešojo maitinimo organizavimo principai ir
technologijos“ į Maisto mokslo studijų programos trečią kursą kaip privalomą bei Maisto
mokslo programos studentams dėstomo pasirenkamo dalyko „Inovatyvios pieno antrinių
žaliavų perdirbimo technologijos‘ nedėstyti nuo 2016 06 30 (protokolas 2015 09 22 Nr. 17).
8. Svarstyti ir patvirtinti 2016-2017 mokslo metų Maisto mokslo bakalauro programos studijų
planai (protokolas 2015 10 05 Nr. 18).
9. Svarstyta Maisto mokslo bakalauro studijų programos programos sudėtis (kreditų
priskyrimas bendriesiems bei specialaus lavinimo dalykams): baigiamojo darbo ruošimui
skiriamų kreditų apimtis; Gamybinei praktikai skiriamų kreditų apimtis. Nutarta, kad

programos išdėstymas yra tinkamas, atitinka Švietimo ministro įsakyme pateiktus reikalavimus
(2010 m. balandžio 9 d; įsak. Nr. V-501) (protokolas 2015 11 26 Nr. 19).
10. Svarstyta ir nutarta Maisto chemiją po 5 kreditus išdėstyti 1 ir 2 semestre, o Biochemiją
kelti į 1 semestrą (nuo 2017 metų rugsėjo) bei, suderinus konkrečią datą, organizuoti viešą
Maisto mokslo bakalauro studijų programos studentų ir dėstytojų susirinkimą.
11. Svarstytas dalyko Biochemija turinys, dalyko Maisto chemija turinys bei galimybė sušaukti
susirinkimą – susitikimą su kuruojančiais šiuos modulius dėstytojais, apsvarstyti galimybes
koreguoti modulių turinį. Aptarti tai visuotiniame MM studentų susirinkime. Nutarta koreguoti
turinį, siekiant modulių konkretumo (kuruojančios dėstytojos pasižadėjo koreguoti modulių
turinį) ir dubliavimosi su kitais moduliais išvengimo.
12. Svarstyta studentų nuomonė išsakyta anketose. Nutarta pagal studentų pageidavimą, rengti
daugiau praktinių darbų bei organizuoti ekskursijas į maisto tvarkymo subjektus (specializuotas
pagal dėstomą modulį) (protokolas 2016 06 08 Nr. 22).
13. Parengta ir patvirtinta Maisto mokslo magistrantūros programa, į kurią studentų priėmimas
bus pradėtas vykdyti 2017 m.

