Studijų programos „Maisto mokslas“ komiteto 2017 m. rudens semestro ATASKAITA pagal veiklos plane numatytus uždavinius
TIKSLAI
1. Užtikrinti, studijų
programos atitikimą studijų
reglamentui bei kitiems
susijusiems teisės aktams

UŽDAVINIAI
1.1. Studijų programos analizė
įvertinat teisės aktų reikalavimus

PRIEMONĖS
1. Studijų programos
sandaros analizė

TERMINAI
2018.02.01

1.2. Studijų programos sandaros,
apimties, turinio, paskaitoms ir
kitiems užsiėmimams bei
savarankiškam darbui skiriamo
laiko įvertinimas

2. Studijų programos
turinio, dalykų apimties
analizė

2018.03.15

3. Dėstymo ir savarankiško
bei kontaktinio studijų laiko
santykio analizė

2018.03.15

TAIKYTOS PRIEMONĖS
2017 09 11 protokolas Nr. 48
SVARSTYTA:
1. Naujų narių (dėstytojų ir studentų)
priėmimas į Maisto mokslo SK.
2. Apsvarstyti MM, MMI, MMM,
MMMI, MMMU 2018-2019 metų
studijų
planuose
planuojamus
pakeitimus.
3. Maisto mokslo studijų komiteto 2017
mokslo metų rudens semestro veiklos
planas.
NUTARTA:
1. Maisto mokslo SK papildyti naujais
nariais, teikiant siūlymą dekanatui
koreguoti komiteto sudėtį. Planuojama į
SK naujai įtraukti šiuos narius: lektorę
dr. Vita Lėlę (Maisto saugos ir kokybės
katedra), studentę Emą Monstavičiūtę
(MM 3 kursas). Studentų atstovybei
pasiūlius tik vieną studentę, kreiptis
pakartotinai, prašant pasiūlyti tiek
studentų, kad komitete būtų po vieną
studentą iš kiekvieno kurso.
2. Pritarti MM, MMI, MMM, MMMI,
MMMU 2018-2019 metų studijų
planuose siūlomiems pakeitimams,
suvienodinant kontaktinių valandų
skaičių nuolatinėse ir ištęstinėse
studijose.
3. Patvirtinti Maisto mokslo SK 2017
mokslo metų rudens semestro veiklos
planą.

2. Studijų programos eigos
kontrolė

2.1. Kartą per mokslo metus (ne
rečiau, esant poreikiui dažniau)
įvertinama studijų programos
eiga ir studentų pasiekimų
vertinimo rezultatai
2.2. Esant poreikiui inicijuojami
dalykų ir/ar modulių programų
pakeitimai
2.3. Reguliariai, ne rečiau kaip
kartą per semestrą, studijų eigą
aptaria su studentų atstovybės
atstovais, studentais,
studijuojančiais šioje programoje,
apie iškilusias problemas
informuoja fakultetų dekanus,
siūlo problemų sprendimo būdus

3. Studijų programos planų
vertinimas

3.1. Studijų planų peržiūra ir
pertvarkymas (esant reikalui)

4.Studijų programos
kokybės užtikrinimas ir
įvertinimas

4.1. Bendradarbiauti su Studijų
centru bei Studijų kokybės
užtikrinimo ir stebėsenos
komisija, studentų atstovybe
rengiant studijų planus, dalykų
aprašus, tvarkaraščius bei
vertinant studijų dalykų kokybę
4.2. Studijų medžiagos pateikimo
universiteto intraneto sistemoje

1. Susitikimai su studijų
programoje dėstančiais
dėstytojais

Kartą per
2017 10 02 protokolas Nr. 49
mokslo metus SVARSTYTA:
1.MAISTO MOKSLO
MAGISTRANTŪROS studijų
2. Studentų vertinimo
baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir
metodikų, nurodytų dalykų
vertinimo tvarka ir priedai.
aprašuose, įvertinimas
2. 2017 09 27 studentų – SK
susirinkimo metu vykusios diskusijos,
3. Studijų programų
studentų anonimiškos anketinės
baigiamųjų egzaminų (arba
apklausos rezultatai.
baigiamųjų darbų rengimo)
NUTARTA:
tvarkos analizė
1.Pritarti MAISTO MOKSLO
MAGISTRANTŪROS studijų
4. Materialinės studijų bazės
baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir
įvertinimas
vertinimo tvarkai ir priedams bei teikti
juos tolesniam svarstymui Veterinarijos
5. Susitikimai su programos
fakulteto taryboje.
studentais bei studentų
2. Nuspręsta, atlikti daugiau studentų
atstovybės atstovais
anketinių apklausų (įgyvendinti iki
2017 11 01) ir tik tuomet analizuoti
anketinius duomenis.
1. Studijų planų
Iki
peržiūrėjimas
2018.06.30
2. Pakeitimų (pasiūlymų)
pateikimas fakulteto Tarybai
1. Parengti studijų planus,
Reguliariai
siūlyti pakeitus

2. Užtikrinti informacijos
prieinamumą talpinant
intranete First Class
sistemoje bei atsakinguose
už studijuojamą dalyką
padaliniuose, nurodant visą

2017 10 15 protokolas Nr. 50
SVARSTYTA:
1. Maisto saugos ir kokybės katedros
balsavimo rezultatai, dėl MAISTO
MOKSLO MAGISTRANTŪROS
studijų baigiamųjų darbų rengimo,
gynimo ir vertinimo tvarkos ir jos
priedų.
2. Analizės, inicijuotos Studijų centro,
apie Maisto mokslo studijų programoje
dėstančių dėstytojų mokslo sritis
atlikimo galimybės.
NUTARTA:
1. Maisto mokslo studijų komitetas

patikra ir pasiūlymų teikimas
4.3. Periodiška informacijos
analizės apie studijų metu
išaiškėjusius studijų programos
bei jos vykdymo trūkumus ir
siūlymų jiems šalinti teikimas;
4.4. Studijų programos analizės
rezultatų viešinimas

su studijuojamu dalyku
susijusią informaciją.
3. Paskutiniųjų kursų
studentų nuomonės apie
studijų programą tyrimas ir
vertinimas.

išanalizavęs rezultatus nutarė, kad jo
vykdoma veikla pateisina katedros
darbuotojų lūkesčius ir atitinka
daugumos nuomonei, dėl studijų
kokybės gerinimo, o tai atspindi
MAISTO MOKSLO
MAGISTRANTŪROS studijų
baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir
vertinimo tvarkoje ir prieduose
patvirtinti pokyčiai dėl recenzavimo ir
darbų vadovavimo tvarkos
sugriežtinimo, skiriant labiau
kvalifikuotus dėstytojus - mokslininkus.
2. Atlikus analizę, pateikti atliktos
analizės rezultatus Intranete, kaip
priedą prie šio protokolo.
2017 10 30 protokolas Nr. 51
SVARSTYTA:
1. Studentų atsakymai, gauti vykdant
dekanato inicijuotą apklausą.
2. Galimybė įgyvendinti studijų
planuose šiuos pokyčius:
2018–2019 m.m. Maisto mokslo (MM)
studijų programoje keisti modulio
"Viešojo maitinimo organizavimas"
VF/MH/MM-P33 (3 kr.) dėstymo laiką
iš II kurso rudens semestro į IV kurso
rudens semestrą, iškeliant iš IV kurso
rudens semestro modulį "Vandens
kokybė ir sauga" VF/MH/MM-P11 (3
kr.) į II kurso rudens semestrą;
2018–2019 m.m. Maisto mokslo
ištęstinių (MMI) studijų programoje
keisti modulio Viešojo maitinimo
organizavimas VF/MH/MM-PI38 (3

kr.) dėstymo laiką iš II kurso į V kursą,
iškeliant iš V kurso modulį "Vandens
kokybė ir sauga" VF/MH/MM-PI37 (3
kr.) į II kursą.
NUTARTA:
1. Atsižvelgiant į gautas studentų
nuomones, rekomenduoti dėstytojams,
jau
pirmuosiuose
kursuose
bendruosiuose moduliuose pateikiamas
žinias labiau integruoti į studijų kryptį.
2. Pritarti teikiamiems siūlymams ir
rekomenduoti svarstymui Veterinarijos
fakulteto taryboje.
5. Studijų programų
viešinimas

5.1. Studijų programos viešinimas

1. Studijų programos
pristatymas aukštojo
mokslo studijų mugėse
bendradarbiaujant su
Karjeros centru
2. Informacijos apie studijų
programą viešinimas
spaudoje ir elektroninėje
erdvėje.

6. Bendradarbiaujant su
Karjeros centru specialistų
darbo rinkoje poreikio
analizė, socialinių partnerių
bei darbdavių įtraukimas
analizuojant pasiūlymus dėl
studijų programos
tobulinimo ir būsimų
specialistų perengimo

Reguliariai

Reguliariai atnaujinama informacija
apie Maisto mokslo studijų programą,
informacija siunčiama dekanatui.
Aktyviai atnaujinama informacija
Facebook paskyroje LSMU Maisto
mokslas.
Atnaujinta SMD LSMU Maisto mokslo
būrelio veikla, būrelis vykdo socialines
akcijas bei mokslinę programą,
prisideda prie Maisto mokslo
programos viešinimo.

6.1. Bendradarbiavimas su
1. Organizavimas susitikimų Kartą per
Bendradarbiaujant su Karjeros centru,
karjeros centru, siekiant įvertinti
su socialiniais partneriais
mokslo metus planuojamos, organizuojamos ir
darbo rinkos poreikius, absolventų bei potencialiais darbdaviais
rengiamos išvykos į įmones.
atsiliepimų apie studijas analizė.

kokybės

