Studijų programos „Maisto mokslas“ komiteto 2017 m. rudens semestro ATASKAITA pagal veiklos plane numatytus tikslus

TIKSLAI
1. Užtikrinti, studijų
programos atitikimą studijų
reglamentui bei kitiems
susijusiems teisės aktams
2. Studijų programos eigos
kontrolė

TAIKYTOS PRIEMONĖS TIKSLAMS PASIEKTI
2017 09 11 protokolas Nr. 48
1. Pritarta MM, MMI, MMM, MMMI, MMMU 2018-2019 metų studijų planuose siūlomiems
pakeitimams, suvienodinant kontaktinių valandų skaičių nuolatinėse ir ištęstinėse studijose. Tai
įgyvendinant, planuojama ištęstines studijas vykdyti nuotoliniu būdu, daugiau auditorinių valandų
skiriant konsultacijoms. Programoje dėstantys dėstytojai apie tai informuoti, vyksta pasiruošimas.
2017 10 02 protokolas Nr. 49
1. Patvirtinta MAISTO MOKSLO MAGISTRANTŪROS studijų baigiamųjų darbų rengimo,
gynimo ir vertinimo tvarka bei priedai.
2017 09 11 protokolas Nr. 48
1. Siekiant glaudesnio ryšio su studentais, Maisto mokslo SPK papildytas naujais nariais (nauji
nariai: dr. Vita Lėlė (Maisto saugos ir kokybės katedra), studentė Ema Monstavičiūtė (MM 3
kursas)). Studentų atstovybei pasiūlius tik vieną studentę, kreiptąsi pakartotinai, prašant pasiūlyti
tiek studentų, kad komitete būtų po vieną studentą iš kiekvieno kurso. Iki šiol iš studentų
atstovybės pasiūlymo nesulaukta.

Studijų programos „Maisto mokslas“ komiteto 2017 m. rudens semestro ATASKAITA pagal veiklos plane numatytus tikslus
TIKSLAI

3. Studijų programos
planų vertinimas

4.Studijų programos
kokybės užtikrinimas
ir įvertinimas

TAIKYTOS PRIEMONĖS TIKSLAMS PASIEKTI

2017 10 30 protokolas Nr. 51
1. Įvertinus studentų atsiliepimus bei gerinant studijų kokybę, studijų planuose numatyti ir patvirtinti šie pokyčiai:
2018–2019 m.m. Maisto mokslo (MM) studijų programoje modulio "Viešojo maitinimo organizavimas"
VF/MH/MM-P33 (3 kr.) dėstymo laikas pakeistas 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 modulio Viešojo maitinimo organizavimas
VF/MH/MM-PI38 (3 kr.) dėstymo laikas perkeltas iš II kurso į V kursą, iškeliant iš V kurso modulį "Vandens
kokybė ir sauga" VF/MH/MM-PI37 (3 kr.) į II kursą.
2. Atsižvelgiant į gautas studentų nuomones, rekomenduota dėstytojams, jau pirmuosiuose kursuose bendruosiuose
moduliuose pateikiamas žinias labiau integruoti į studijų kryptį.
2017 10 15 protokolas Nr. 50
1. Siekiant užtikrinti studijų kokybę MAISTO MOKSLO MAGISTRANTŪROS studijų baigiamųjų darbų
rengimo, gynimo ir vertinimo tvarkoje ir prieduose patvirtinti pokyčiai dėl recenzavimo ir darbų vadovavimo
tvarkos sugriežtinimo, skiriant aukštesnės kvalifikacijos dėstytojus – mokslininkus, turinčius mokslų daktaro
laipsnį.
2. Atlikus Studijų centro inicijuotą analizę, apie Maisto mokslo studijų programoje dėstančių dėstytojų mokslo
sritis nustatyta, kad daugelio dėstytojų Maisto mokslo studijose vykdo mokslinius tyrimus šioje srityje.

Studentų anketinės apklausos, vykdytos dekanatui inicijuojant, suvestinė (2017-10-30 protokolas Nr. 51),
viso apklausti 57 MM studentai
Koks kriterijus nulėmė apsisprendimą rinktis Maisto
mokslo studijas (kai kurie atsakymai pateikti po keletą
kartų, todėl atsakymų skaičius nėra 57)?
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Studijų programos „Maisto mokslas“ komiteto 2018 m. pavasario semestro ATASKAITA pagal veiklos plane numatytus tikslus
TIKSLAI
1. Užtikrinti, studijų
programos atitikimą
studijų reglamentui bei
kitiems susijusiems
teisės aktams

TAIKYTOS PRIEMONĖS TIKSLAMS PASIEKTI
1. Patvirtintas papildomųjų studijų programos Maisto mokslas aprašas nuolatine (protokolas 2018 04 16 Nr. 59)
ir ištęstine (protokolas 2018 05 11 Nr. 61) forma.
2. Suderinti su dėstytojais ir patvirtinti Maisto mokslo bakalauro ir magistro ištęstinių ir nuolatinių studijų
planai 2019-2020 mokslo metams (protokolas 2018 06 18 Nr. 62). Esminiai pokyčiai planuose:
Bakalauro studijų pakopoje:
1. 3 kurse nuolatinėse studijose ir 5 kurse ištęstinėse studijose Bendrosios maisto žaliavų ir produktų gamybos
technologijos praktikai skirti kreditai (5 kr.) perskirstyti, dalį jų skiriant praktikų bazei (santykiu – 35 proc. (1,75
kr.) Maisto saugos ir kokybės katedrai, 65 proc. (3,25 kr.) praktikų bazei).
1. 4 kurse nuolatinėse studijose ir 5 kurse ištęstinėse studijose Gamybinei praktikai skirti kreditai (10 kr.)
perskirstyti, dalį jų skiriant praktikų bazei (santykiu – 35 proc. (3,5 kr.) Maisto saugos ir kokybės katedrai, 65
proc. (6,5 kr.) praktikų bazei).
Magistrantūros studijų pakopoje:
1. 2 kurse nuolatinėse studijose ir 2-3 kurse ištęstinėse studijose Gamybinei praktikai skirti kreditai (10 kr.)
perskirstyti, dalį jų skiriant praktikų bazei (santykiu – 35 proc. (3,5 kr.) Maisto saugos ir kokybės katedrai, 65
proc. (6,5 kr.) praktikų bazei).

2. Studijų programos
eigos kontrolė

Su dėstančiai dėstytojais ir studentais bendraujama betarpiškai, iškilus klausimams, tiek studentai, tiek
dėstytojai kreipiasi el. paštu į SK pirmininkę ar narius bei probleminės situacijos (jei jų pasitaiko) sprendžiamos
nedelsiant. 2018 m. pavasario semestro metu probleminių situacijų nepasitaikė.
Įvertinus materialinę bazę, nuspręsta inicijuoti diskusiją, dėl baigiamųjų darbų ruošimo didesnio finansavimo
katedroje. Gautas atsakymas, kad skiriamos lėšos yra ribotos, todėl reikia ieškoti papildomų finansavimo
šaltinių.

Studijų programos „Maisto mokslas“ komiteto 2018 m. pavasario semestro ATASKAITA pagal veiklos plane numatytus tikslus
TIKSLAI
3. Studijų programos planų
vertinimas

TAIKYTOS PRIEMONĖS TIKSLAMS PASIEKTI
1. Optimizuojant studijų įgyvendinimo procesą, nutarta (2018 02 19 Nr. 54) Maisto mokslo pasirenkamųjų
dalykų kontaktinių valandų skaičių bakalauro studijose palikti 56 val., o magistrantūros studijose – 40 val.
Rekomenduoti dėstytojams individualiai, pagal dalyko poreikį ir savitumą spręsti, kiek pasirenkamo dalyko
kontaktinių valandų gali būti realizuojama nuotoliniu būdu.
2. Parengti ir patvirtinti Maisto mokslo magistrantūros praktikų tvarkos ir praktikų vertinimo aprašai (2018
02 19 Nr. 54 ir 2018 02 26 Nr. 55).
3. Atnaujintos (2018 02 26 Nr. 55) Maisto mokslo bakalauro bendrosios ir gamybinės praktikos vertinimo
formulės praktikų aprašuose bei priedai.

4.Studijų programos kokybės 1. Nutarta (2018 01 08 Nr. 53) pritarti Maisto mokslo bakalauro studijų programos tarptautinei akreditacijai
užtikrinimas ir įvertinimas
ISEKI-Maisto asociacijoje (ISEKI-Food Association) ir šią galimybę teikti svarstyti Maisto saugos ir
kokybės katedroje bei Veterinarijos fakulteto taryboje.
2. Pritarta (2018 03 19 Nr. 56) dėl LSMU Sporto instituto siūlomų pasirenkamųjų dalykų įtraukimo
galimybės į Maisto mokslo studijų programą (dalykai: Sveika gyvensena, Gyventojų sportinio laisvalaikio
organizavimas, Sportiniai žaidimai).
3. Patikslinta (2018 03 26 Nr. 57) Maisto mokslo studijų programos baigiamųjų darbų rengimo tvarka,
pridedant prierašą: Maisto mokslo studijų programoms teikiamos temos tinkamumas svarstomas Maisto
mokslo SK ir tvirtinimas Maisto saugos ir kokybės katedroje. Patvirtintos temos teikiamos dekanatui.
Vykdyta MM bakalauro studijų programos 2018 m. absolventų apklausa, 2018-01-11 apklausti 24
absolventai (anketos turinys buvo svarstytas 2017-12-22, protokolas Nr. 52).

MM studijų komiteto inicijuotos MM bakalauro studijų programos
2018 m. absolventų apklausos rezultatai

• Geriausiai įvertintos 1-2 kurso studijos (18 absolventų įvertino 8-10
balų);
• Blogiausiai – 4 kurso (2 absolventai įvertino 4 balais, 1 absolventas–
6 balais, nei vienas - 10 balų);
• Detalesnė analizė pateikta 2017-12-22 protokolo Nr. 52 priede.

MM studijų kokybės vertinimas 10 balų skalėje, apklausta 24 absolventai
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Studijų programos „Maisto mokslas“ komiteto 2017 m. rudens – 2018 m. pavasario semestro ATASKAITA pagal veiklos plane
numatytus tikslus
TAIKYTOS PRIEMONĖS TIKSLAMS PASIEKTI
1. Reguliariai atnaujinama informacija apie Maisto mokslo studijų programą, informacija siunčiama
dekanatui.
2. Aktyviai atnaujinama informacija Facebook paskyroje LSMU Maisto mokslas.
3. Atnaujinta SMD LSMU Maisto mokslo būrelio veikla, būrelis vykdo socialines akcijas bei
mokslinę veiklą, prisideda prie Maisto mokslo programos viešinimo.
Pateiktas prašymas (2018 06 18 Nr. 62) LSMU Rinkodaros ir komunikacijos tarnybai, suderinti
Maisto mokslo studijų programų reklaminių straipsnių bei filmukų turinį su Maisto mokslo SK,
prieš platinant informaciją viešoje erdvėje.
6. Bendradarbiaujant su
Bendradarbiaujant su Karjeros centru, planuojamos, organizuojamos ir rengiamos išvykos į įmones.
Karjeros centru specialistų
Nuolat bendradarbiaujama su socialiniais partneriais bei darbdaviais, analizuojant specialistų
darbo rinkoje poreikio
poreikį darbo rinkoje, analizuojant pasiūlymus, dėl studijų programos tobulinimo.
analizė, socialinių partnerių Studentai informuojami (tiesiogiai bei platinant informaciją FB paskyroje LSMU Maisto Mokslas)
bei darbdavių įtraukimas
apie Karjeros centro organizuojamus renginius ir skatinami dalyvauti. Taip pat, kviečiami lektoriai
analizuojant pasiūlymus dėl iš ūkio subjektų, informacija viešinama FB LSMU Maisto mokslas paskyroje ir studentai raginami
studijų programos tobulinimo dalyvauti bei betarpiškai bendrauti su gamybiniais/socialiniais partneriais.
ir būsimų specialistų
perengimo kokybės
TIKSLAI
5. Studijų programų
viešinimas

