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Veterinarinė maisto sauga 
Bakalauro studijos



Studijų krypčių grupė -
sveikatos mokslai

Studijų kryptis – visuomenės 
sveikata

Suteikiama kvalifikacija: 

Sveikatos mokslų bakalauras

Bakalauro studijų apimtis ir 
trukmė: 240 kreditų (ECTS) 
4 metai (nuolatinė forma) 
6 metai (ištęstinė forma)

Universitetinė studijų 
programa, akredituota

Lietuvoje
(SKVC Direktoriaus Įsak. Nr. SV6-56, 

2014.09.29) 

Diplomas pripažįstamas ES

Veterinarinė maisto sauga



Kodėl verta rinktis VMS studijas?

Veterinarinė maisto sauga (VMS)
Bakalauro studijos

Veterinarinės maisto
saugos sritis apima 

žmogaus apsaugą nuo
maistu plintančių

susirgimų, užtikrindama
jų kontrolę maisto
gavybos, gamybos, 
ruošimo, laikymo, 

perdirbimo ir
realizavimo grandinėje

(ūkis - stalas); -
PALAIKYDAMA 

VISUOMENĖS SVEIKATĄ, 
O KARTAIS IR 

GELBĖDAMA GYVYBES

Plečiantis ir stiprėjant 
maisto globalizacijai 

atsiranda poreikis 
tobulinti/griežtinti maisto 
saugos ir kokybės valdymo 

ir kontrolės sistemas; -
DIDĖJA DARBO VIETŲ 
PASIŪLA  TIEK ES, TIEK 

VISAME PASAULYJE

Iššūkiai maisto saugos 
srityje (nauji  protrūkių 

sukėlėjai; 
cheminės/biologinės 

medžiagos) ne tik didina 
vartotojų sąmoningumą, 

bet ir skatina maisto 
gamintojus, mokslininkus 
ir maisto saugos tarnybas 

ieškoti inovatyvių
sprendimų, - ATSIRANDA 
DARBO VIETŲ ĮVAIROVĖ, 

FORMUOJAMOS 
ĮKVEPIANČIOS UŽDUOTYS
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Ką studijuosite?

1 studijų 
metai

• Analizinė ir fizkoloidų chemija; Biochemija, Maisto žaliavų ir produktų chemija; Morfologija, Sociologija;  
Fiziologija; Ekologija ir gamtosauga; Bioinformatika ir biostatistika, Taikomoji biologija; Filosofija, Įvadas į 
studijas ir specialybės užsienio kalba

2 studijų 
metai

•Biochemija; Profesinė etika; Genetika; Mikrobiologija ir imunologija; Fizikinė aplinka ir sveikata; Maisto 
produktų gamybos technologijų procesai; Geriamo vandens sauga ir kokybė, Sanitarija maisto įmonėse, 
Specialybės užsienio kalba; Epidemiologija, Patologinė fiziologija

3 studijų 
metai

• Maisto saugos ir kokybės valdymas; Pieno higiena ir technologija; Funkcionalusis maistas; Vandens gyvūnų 
produktų higiena ir technologija; Sveikatos politika ir strategija; Profesinės sveikatos priežiūra; Teisės 
pagrindai ir maisto teisė; Mėsos ir kiaušinių higiena; Maisto toksikologija; Mokslinio tyrimo pagrindai, 
Praktika maisto įmonėse (5 ECTS)

4 studijų 
metai

• Viešasis maitinimas, Ekonomikos ir vadybos pagrindai, Augalinių produktų gamyba ir higiena, Maisto 
mikrobiologija ir rizikos analizė, Gamybinė praktika (15 ECTS)

Galimybė tęsti studijas magistrantūroje

Veterinarinė maisto sauga



Potencialios darbo vietos/pareigos:

Veterinarinė maisto sauga

• Maisto produktų 
inspektorius Valstybinėje 
maisto ir veterinarijos 
tarnyboje (VMVT)

• Specialistas Žemės ūkio 
gamybos ir maisto pramonės 
departamente, ŽŪM

• Lektorius/asistentas 
aukštojoje mokykloje/ 

institute (baigus 
magistrantūros/doktorant

ūros studijas)

• Visuomenės sveikatos 
specialistas

• Kokybės 
vadybininkas/vadovas 

maisto įmonėse, prekybos 
centruose, viešojo 

maitinimo įmonėse

Maisto gamybos 
sritis

Visuomenės 
sveikatos 

centrai

Valstybinė 
tarnyba

Mokslo/ 
mokymo įstaigos



O kas dar? 

Veterinarinė maisto sauga
Bakalauro studijos

Įtraukianti 
akademinė veikla

Įdomūs moksliniai 
tyrimai / kontaktai 

su verslo partneriais

Nerūpestingas ir 
pašėlęs studentiškas 

gyvenimas
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www.lsmu.lt

AČIŪ

UŽ DĖMESĮ


