Studijų programos Maisto mokslas aprašas
Nuolatinių studijų programos planas 2015-2016 m.m.
Ištęstinių studijų programos planas 2015-2016 m.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

612D61001
Biomedicinos mokslai;
Maisto studijos,
3,5 metai (nuolatinė forma), 5 metai (ištęstinė forma);
210 ECTS kreditai;
Nuolatinė, ištęstinė

Suteikiamas kvalifikacinis
laipsnis/profesinė kvalifikacija

Maisto mokslo bakalauras

Pakopa

Pirmos pakopos;

Priėmimo reikalavimai

Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas

Studijų programos ypatumai
(anotacija)

Studijų programos tikslas yra parengti kvalifikuotus, imlius
gamybos ir mokslo naujovėms, suprantančius sveikos
mitybos reikšmę, maisto gamybos grandinės specialistus
gebančius priimti savarankiškus sprendimus bei juos
realizuoti kolektyviniame darbe besikeičiančios rinkos
sąlygomis.
Studijų programą sudarantys dalykai, suskirstyti į dalykų
grupes: bendrieji universitetinių studijų dalykai sudaro 17
kreditų; studijų krypties dalykai 160 kreditų (įskaitant 15
kreditų skirtų paruošti baigiamąjį darbą), laisvai
pasirenkami dalykai – 18 kreditų, o praktikai skirta 15
kreditų. Studentai studijuoja pagrindinės studijų krypties
dalykus kaip maisto chemiją, maisto juslinės savybes,
biochemiją, maisto gamybos technologijų procesus ir
aparatus, maisto žaliavų ir produktų technologijas ir
įrengimus, mitybą, maisto toksikologiją, maisto teisę,
mikrobiologiją, kokybės valdymas ir atitikties vertinimas,

augalinių ir gyvūninių maisto žaliavų ir produktų gamybą
bei kokybę ir kt.
Profesinės karjeros galimybės

Absolventai galės dirbti maisto tvarkymo įmonėse, viešojo
maitinimo įmonėse, maisto tyrimų laboratorijose, su maisto
žaliavomis ir produktais susijusiose gamybinėse,
komercinėse ar valstybinėse įmonėse bei institucijose.

Studentų mainų galimybės

Studentai gali vykti studijuoti į kitus universitetus pagal
ERASMUS studentų mainų programą.

Tolesnių studijų galimybės

Absolventas galės tęsti studijas magistrantūros studijų
programose susijusiose su maisto kokybę, sauga ar gamyba
Lietuvoje ir užsienyje.

Studijų rezultatų vertinimas

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

Studijų programos komiteto
pirmininkas ir nariai

Pirmininkas: doc. dr. E. Bartkienė, Maisto saugos ir
kokybės katedra
Nariai:
Doc. dr. G. Zaborskienė, Maisto saugos ir kokybės katedra
Doc. dr. R. Ustinavičienė, Aplinkos ir darbo medicinos
katedros vedėja

Dr. A. Baltušnikienė, Biologinės chemijos katedra
Prof. M. Malakauskas, Maisto saugos ir kokybės katedra
Zita Petkevičienė, "Fazer lietuva" gamybos direktorė
(socialinis partneris)
E. Macevičius, Veterinarinės maisto saugos studijų
programos studentas

