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Nuolatinių studijų programos planas 2013-2014m.m.
Ištęstinių studijų programos planas 2013-2014m.m.
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

612A64001
Biomedicinos mokslai
A600 Visuomenės sveikata
2 metai (nuolatinė forma), 3 metai (ištęstinė forma)
120 ECTS kreditų
Nuolatinė / ištęstinė

Suteikiamas kvalifikacinis
laipsnis/profesinė kvalifikacija

Visuomenės sveikatos magistro kvalifikacinis laipsnis

Pakopa

Antros pakopos

Priėmimo reikalavimai

Ne žemesnis kaip bakalauro išsilavinimas

Studijų programos ypatumai
(anotacija)

Studijų programos tikslas parengti kvalifikuotus
visuomenės sveikatos magistrus, mokančius taikyti ir
organizuoti naujausius mokslo ir praktikos pasiekimus
maisto saugos srityse, kurie gebės: moksliškai
interpretuoti gyvūnų sveikatos, visuomenės sveikatos,
gyvūninės ir negyvūninės produkcijos plėtros
ekonominio valdymo organizavimą, užtikrinant, kad
laikantis prevencijos reikalavimų zoonozės ar
užkrečiamosios gyvūnų ligos, nesaugi produkcija,
nepasiektų vartotojo bet kurioje maisto produktų tiekimo
grandyje; šiuolaikiškai spręsti visuomenės sveikatos
problemas, vykdyti visuomenės sveikatos saugą,
analizuoti neužkrečiamųjų ir užkrečiamųjų ligų paplitimą
populiacijoje; dalyvauti sveikatos stiprinimo programų
kūrime, siūlyti profilaktines priemones, vertinti jų
veiksmingumą.

Profesinės karjeros galimybės

Studentas, baigęs veterinarinės maisto saugos
magistrantūros studijų programą ir įgijęs visuomenės
sveikatos magistro kvalifikacinį laipsnį gali dirbti
visuomenės sveikatos specialisto darbą įvairaus lygio
valstybinėse ir tarptautinėse institucijose, mokslo ir
mokymo įstaigose, laboratorijose, Valstybinėje maisto ir
veterinarijos tarnyboje bei jai pavaldžiose institucijose,
visuomenės sveikatos centruose, maisto įmonėse,
mokytis doktorantūroje.

Studentų mainų galimybės

Galimybė išvykti studijoms pagal Erasmus ir Nordplus
mainų programas; galimybė išvykti praktikai užsienio
universitetuose ar veterinarijos gydyklose/klinikose pagal
Erasmus mainų programą. Taip pat galimybė dalyvauti
intensyviose Erasmus IP programose, intensyviuose
NOVA-BOVA Network organizuojamuose magistrantų
kursuose.

Tolesnių studijų galimybės

Gali tęsti studijas magistrantūroje.

Studijų rezultatų vertinimas

Taikomi diagnostinis, formuojamasis ir sumuojamasis
studentų pasiekimų vertinimas.
Tarpinė įskaita, egzaminas, studento savarankiškai
atliktas darbas (projektas), baigiamasis darbas.

Studijų programos komiteto
pirmininkas ir nariai

Pirmininkas: prof. dr. M. Malakauskas, Maisto saugos ir
kokybės katedra
Nariai: prof. dr. A. Šalomskas, Užkrečiamųjų ligų katedra
Prof. dr. R. Želvytė, Anatomijos ir fiziologijos katedra
Prof. dr. Loreta Šernienė, Maisto saugos ir kokybės
katedra

Doc. dr. E. Bartkienė, Maisto saugos ir kokybės katedra
Doc. dr. G. Zaborskienė, Maisto saugos ir kokybės
katedra

Z. Stanevičius, VMVT direktoriaus pavaduotojas
E. Macevičius, Veterinarinės maisto saugos studijų
programos studentas

