
 

 

VETERINARINĖS MAISTO SAUGOS STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO DARBO PLANO ĮGYVENDINIMAS 

2020-2021 m.m. 

 
 

UŽDAVINIAI FAKULTETO 

STRATEGINĖS 

PRIEMONĖS 

SPK PRIEMONĖS PLANUOJAMAS 

REZULTATAS 

REZULTATAS 

1. Garantuoti tolesnį gabių, 

talentingų ir motyvuotų 

abiturientų pritraukimą 

studijuoti 

Plėtoti 

bendradarbiavimą su 

mokyklomis. 

 

Bendradarbiaujant su 

Karjeros centru susitikti 

su mokiniais ir pristatyti 

programas bei jų 

teikiamas profesines ir 

kitas karjeros galimybes. 

Profesinės orientacijos 

susitikimai su Lietuvos 

mokyklų mokiniais ir 

abiturientais. 

2020 m. lapkričio 26 d. LSMU Atvirų durų dienos metu nuotoliniu būdu 

per Zoom programėlę moksleiviams pristatyta VMS bakalauro studijų 

programa, suteikta informacija apie galimybes studijuoti pagal mainų 

programas užsienio universitetuose bei dalyvauti mokslinėje ir 

visuomeninėje veikloje. 

Dalyvauta 2021 m. balandžio mėn.. nuotoliniame-sinchroniniame 

susitikime su kolegijų studentais ir absolventais, pateikta papildomų ir 

VMS magistrantūros studijų informacija. 

 

Atnaujinti studijų 

programų 

pristatymus. 

Atnaujinti VMS studijų 

programos pristatymą. 

Paruošti spausdintą 

medžiagą. 

Atnaujinti pristatymai 

VMS studijų programai. 

Atnaujintas VMS studijų programos pristatymas moksleiviams, aktuali 

studijų informacija. 

Nuolat gerinant studijų 

kokybę, suteikti studentams 

aukščiausio lygio bendrąsias 

ir dalykines kompetencijas 

Aktyviai 

bendradarbiauti su 

SA, alumnais ir 

socialiniais 

partneriais tobulinant 

studijų programų 

turinį (įskaitant 

teorinės ir praktinės 

dalies tinkamą 

subalansavimą bei 

pasirenkamųjų 

dalykų, tokių kaip 

lyderystės, valdymo 

bei kitomis 

aktualiomis bendrųjų 

kompetencijų 

ugdymo temomis 

pasiūlos didinimą). 

Organizuoti kasmetinius 

susitikimus su programos 

alumnais ir darbdaviais. 

Atsižvelgti į jų 

pasiūlymus, tobulinant 

programą. Vykdyti VMS 

studijų programų planų 

priežiūrą, svarstyti ir 

tvirtinti.planuojamus 

pakeitimus. 

Suorganizuoti 

susitikimai, atnaujinama 

studijų programa. 

Atnaujinti ir su 

įgyvendinančiais 

padaliniais suderinti 

studijų planai. 

Kasmetinių susitikimų su programos alumnais ir darbdaviais nebuvo. 

Siekiant suteikti studentams aukščiausio lygio dalykines kompetencijas: 

1. atliktos korekcijos VMS, VMSI ir VMSM, VMSMI, VMSMU studijų 

planuose 2021-2022 m.m., (VMS studijų programos komiteto virtualaus 

posėdžio protokolas Nr. 28, 2020-09-22). Keitėsi dalyko VMS ir VMSI 

Ekonomikos ir vadybos pagrindai struktūra, įterpta Sveikatos ekonomika, 

gerinant specialiąsias dalyko kompetencijas. Kiti pakeitimai: 

koordinuojančių dėstytojų pasikeitimai, dalykų kodų korekcijos. 



Nuolat gerinant studijų 

kokybę, suteikti studentams 

aukščiausio lygio bendrąsias 

ir dalykines kompetencijas 

Aktyviai 

bendradarbiauti su 

SA, alumnais ir 

socialiniais 

partneriais tobulinant 

studijų programų 

turinį (įskaitant 

teorinės ir praktinės 

dalies tinkamą 

subalansavimą bei 

pasirenkamųjų 

dalykų, tokių kaip 

lyderystės, valdymo 

bei kitomis 

aktualiomis bendrųjų 

kompetencijų 

ugdymo temomis 

pasiūlos didinimą). 

Organizuoti kasmetinius 

susitikimus su programos 

alumnais ir darbdaviais. 

Atsižvelgti į jų 

pasiūlymus, tobulinant 

programą. Vykdyti VMS 

studijų programų planų 

priežiūrą, svarstyti ir 

tvirtinti.planuojamus 

pakeitimus. 

Atnaujinti ir su 

įgyvendinančiais 

padaliniais suderinti 

studijų planai. 

2. VMS ir VMSI pasirenkamųjų dalykų planuose 2021-2022 m.m atlikti 

pokyčiai (VMS SPK posėdžio protokolas Nr. 31, 2021-03-22, protokolas 

Nr. 32, 2021 03 29), susiję su dalykų korekcijomis,priartinant turinį 

Visuomenės sveikatos krypties studijoms ir atsisakant tų pasirenkamų 

dalykų, kurių turinys dalinai dubliavosi su pagrindinių dalykų turiniu.  

2.1. Atsisakyta žemiau išvardintų psirenkamųjų dalykų, aktualias 

tematikas įtraukiant į pagrindinių dalykų apimtį (pvz.: Pieno higiena ir 

technologija, Vandens gyvūnų produktų higiena ir technologija, Mėsos ir 

kiaušinių higiena, Augalinių produktų gamyba ir higiena, Taikomieji 

tyrimai maisto moksle ir kt.)  

-GMF/GMK/VMS-P01 „Žemdirbystė ir augalininkystė“; 

-GMF/GMK/VMS-P02 „Pašarų maistinės ir energinės vertės nustatymas“; 

- GTF/GATI/VMS-P04 „Pieno pirminė gamyba“; 

-GTF/GATI/VMS-P09 „Kiaulienos pirminė gamyba“; 

-GTF/GATI/VMS-P10 „Galvijienos pirminė gamyba“; 

- GTF/GATI/VMS-P08 „Akvakultūra“; 

- GTF/GATI/VMS-P03 „Avių, ožkų, alpakų ir lamų produkcija“;  

-GMF/GATI/VMS-M02 „Šiuolaikiniai maisto ir pašarų žaliavų analizės 

metodai“; 

-GMF/GMK/VMS-P02 „Pašarų maistinės ir energinės vertės nustatymas“ 

-GMF/GMK/VMS-P01„ Žemdirbystė ir augalininkystė“. 

2.2. pritarta VMS, VMSI II kurse dėstomo dalyko VF/AF/VMS-P20 

„Histologija ir histologinės technikos pagrindai“ pavadinimo ir dalyko 

turinio keitimui į artimesnį studijų programai – „Maisto žaliavų ir 

produktų mikroskopinė analizė“, įtraukiant ir MSKK dėstytojus; pritarta 

koreguoti VMS, VMSI IV kurse dėstomo dalyko ‚Bitininkystė ir 

apiterapija“ pavadinimą į „Bičių produktų sauga“ ir adaptuoti turinį, į 

artimesnį 



   Atnaujinti ir su 

įgyvendinančiais 

padaliniais suderinti 

studijų planai. 

studijų programai; keisti turinį ir koreguoti II kurse dėstomo dalyko 

„Maistui auginamų gyvūnų mityba“  pavadinimą į „Maistinių grūdų ir 

sėklų mitybinė vertė, sandėliavimas, rizikos veiksnių valdymas“, nukelti į 

3 sem.  Pritarta analogiškiems minėtų dalykų pavadinimų ir turinio 

pakeitimams ir ištęstinių studijų programoje. 

2.3. Į VMS, VMSI pasirenkamųjų dalykų planus įtraukti šiuos naujai 

pasiūlytus pasirenkamus dalykus: 

•Pieno antrinių žaliavų veikliosios dalys ir jų vaidmuo žmonių grupių ir 

populiacijos mityboje, MSKK, koord. V.Baliukonienė. 

•Bakterijų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms įtaka visuomenės 

sveikatai, MSKK, koord. Aušra Gabinaitienė. 

•Kultūra ir sveikata, Bioetikos katedra, koord. Jolanta Kuznecovienė. 

•Profesinė komunikacija, Bioetikos katedra, koord. Lina Danusevičienė. 

•Žvėrienos gamyba, zoonozės ir tiekimo rinkai reikalavimai, MSKK, 

koord. Mindaugas Malakauskas. 

2.4.  Į VMSM, VMSMI pasirenkamųjų dalykų planus įtraukti šiuos naujai 

pasiūlytus pasirenkamus dalykus: 

•Zoonozių sukėlėjų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms stebėsena, 

MSKK, koord. Aleksandr Novoslavskij. 

•Dizainu grįstas mąstymas, Bioetikos katedra, koord. R. Butkevičienė. 

•Viešasis maitinimas MSKK, koord. G.Zaborskienė;  

•Maisto pakavimas ir medžiagų migracija; MSKK, koord. S.Ramonaitė. 

•Fizinis aktyvumas ir sveikata, Sporto medicinos klinika, koord. dėstytojas 

D. Velička. 

 



Nuolat gerinant studijų 

kokybę, suteikti studentams 

aukščiausio lygio bendrąsias 

ir dalykines kompetencijas 

Aktyviai 

bendradarbiauti su 

SA, alumnais ir 

socialiniais 

partneriais tobulinant 

studijų programų 

turinį (įskaitant 

teorinės ir praktinės 

dalies tinkamą 

subalansavimą bei 

pasirenkamųjų 

dalykų, tokių kaip 

lyderystės, valdymo 

bei kitomis 

aktualiomis bendrųjų 

kompetencijų 

ugdymo temomis 

pasiūlos didinimą). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plėtoti lanksčias ir 

mišrias studijų formas. 

Vykdyti studentų 

apklausas, kartu su 

LSMU Karjeros centru 

dalyvauti absolventų, 

darbdavių apklausų 

rengime. Analizuoti 

LSMU Studijų centro 

vykdomų VMS 

programų studentų 

apklausų rezultatus, 

aptariant juos su 

dėstytojais ir studentais, 

priimti reikiamus 

sprendimus studijų 

kokybei ir vertinimo 

sistemai gerinti. 

 

Atnaujinti ir su 

įgyvendinančiais 

padaliniais suderinti 

studijų planai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatinti diegti dėstymo 

formas nuotoliniu arba 

mišriuoju būdu Moodle, 

taikant nuotolinių studijų 

elementus. Įdiegtos 

naujos studijų formos.  

 

3. Siekiant sustiprinti bendrųjų kompetencijų ugdymą VMS bakalauro 

studijose: 

3.1. pritarta Bendrųjų ir mokslinių kompetencijų paskaitų kurso įtraukimui 

į 2021-2022 m. m. planus III kurse, į dalyko „Mėsos ir kiaušinių higiena“ 

(VF/MH/VMS-P83 ir VF/MH/VMS-PI81) sudėtį 6 semestre (VMS studijų 

programos komiteto virtualaus posėdžio protokolas Nr. 29, 2020-12-14). 

3.2. pritarta pakeitimams susijusiems su Bioetikos katedros naujais 

pasirenkamais dalykais VMS, VMSI, pasirenakmųjų dalykų planuose 

2021-2022 m.m. (VMS SPK posėdžio protokolas Nr. 32): 

VSF/BEK/VMS-P03 ir VSF/BEK/VMS-PI04 Profesinė komunikacija III 

kursas, 3 kred., 20val. kontak. Koordinuojati dėstytoja: L. Danusevičienė; 

VSF/BEK/VMS-M01 ir VSF/BEK/VMS-MI01 Dizainu grįstas mąstymas 

I kursas, 3 kred., 30val. kontak. Koordinuojati dėstytoja: R. Butkevičienė. 

VMS programų studijos 2020-2021 m.m. vykdytos mišriu būdu. Todėl 

buvo pakoreguota VMS studijų programos dalykų kalendorinio plano 

forma, kurioje numatoma pateikti užsiėmimų vykdymo būdas: nuotolinis 

sinchroninis, nuotolinis asinchroninis, tiesioginis (VMS studijų programos 

komiteto virtualaus posėdžio protokolas Nr. 28-P, 2020-11-06).  

 

VMSMI Praktika dėl COVID karantino sąlygų buvo vykdyta taip pat 

mišriu būdu. Suderintas VMS Praktikos vykdymas mišriu būdu su VMVT 

Telšių departamentu ir Vilniaus VMVT,  individualiai bendraujant SPK 

atstovams su Praktikos bazių vadovais. 

 



Nuolat gerinant studijų 

kokybę, suteikti studentams 

aukščiausio lygio bendrąsias 

ir dalykines kompetencijas 

  VMS studentų apklausų 

dėl praktikų ir studijų 

kokybės  

organizavimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atliktos studentų 

apklausos. Suplanuoti 

korekciniai veiksmai dėl 

studijų kokybės 

gerinimo, siekiant 
studentams suteikti 

aukščiausio lygio 

bendrąsias ir dalykines 

kompetencijas. 

Studentų ir praktikos vadovų atsiliepimai teigiami. Praktikos užduotis 

įgyvendino 100 proc. (7 iš 7 pateikusiųjų anketas), įgyti praktiniai 

įgūdžiai praktikos bazėje tenkino visus studentus, įgytos žinios 

studijų laikotarpiu tenkino taip pat visus pateikusius anketas, 

praktinių įgūdžių trūkumą studijų laikotarpiu nurodė 3/7, studentai 

praktikos bazę 7/7 įvertino, kaip patogią,  VMVT Praktiką siūlo 

trumpinti 1 iš 7 anketas 2020-12 mėn. užpildžiusių studentų. 

 

2021-08 išnagrinėta visų praktikų įvertinimo studentų anoniminių 

anketų rezultatai, siūloma glaudžiau bendradarbiauti su įmonėmis, 

užtikrinant studento praktiką, vadovaujant kvalifikuotam 

specialistui. Visi siūlymai ir veiksmai dėl praktikų kokybės 

gerinimo bus aptarti SPK posėdyje rugsėjo mėn. 
 

VMS studijų kokybės studentų vertinimo rezultatai (LSMUSIS) aptarti 

studijų programos komiteto posėdžiuose. Visi koordinuojantys dėstytojai, 

kurių dalykų kokybę studentai įvertino iki 0,5 balo buvo informuoti el. 

paštu ir įpareigoti pateikti siūlymą SPK apie studijų kokybės gerinimą, taip 

pat užtikrinti grįžtamąjį ryšį su studentais ir SPK pirmininku apie 

įvykdytus dalykuose pokyčius (VMS SPK protokolas Nr. 30, 2021-02-25).  

Dalyke VF/MH/VMS-P95 Maisto saugos ir kokybės valdymas reaguota į 

studentų pastabas, koordinuojantis dėstytojas parengė korekcinių veiksmų 

planą, kuris baigtas įgyvendinti 2021-08-31. Studentai skundėsi, kad sunku 

orientuotis Moodle pateiktoje medžiagoje, atlikta dalyko Moodle peržiūra, 

pritaikytas vienodas formatas visų temų pateikimui; atsisakyta grupavimo 

dieninės/ištęstinės, pakeičiant įrankiu „grupės/naudotojo keitimai“; atlikta 

dalyko aprašo peržiūra, optimizuotas temų išdėstymas. 



  

Atliktos studentų 

apklausos. Suplanuoti 

korekciniai veiksmai dėl 

studijų kokybės 

gerinimo, siekiant 
studentams suteikti 

aukščiausio lygio 

bendrąsias ir dalykines 

kompetencijas. 

Atsižvelgta į studentų pastabą: „per mažai išdiskutuojami praktinių darbų 

rezultatai, trūksta grįžtamojo ryšio“, atliktas temų optimizavimas 

apjungiant praktinius darbus į tematinius blokus, įdiegiant motyvacinius 

kontrolinius testus (5 kausimai temai), optimizuotas darbas po ne daugiau 

3 pogrupius grupėje, taip betarpiškai bendraujant numatoma rudens 

semestre užtikrinti grįžtamą ryšį su studentais. Atsižvelgta į pastabą: 

„Studentams akivaizdžiai trūksta kompetencijų Excel aplinkoje“, 

vykdomas darbe naudojamų MS Excel funkcijų paaiškinimas (praktinio  

darbo aprašyme), susiejant su temoje taikomais statistiniais dydžiais ir pan. 

Nuolat bus identifikuojamos studentams nesuprantamos vietos ir taikomas 

informacijos kompensavimas. Atsižvelgta į pastabą Interneto trukdžiai 

nuotolinio darbo metu: integruotas dėstytojo internetinio ryšio virtualus 

kokybės (stiprumo) įrankis, kuris matomas studentams. Pagal tai aišku, ar 

ryšio techniniai nesklandumai yra iš dėstytojo pusės, ar iš studentų. 

Atsižvelgta į pastabą „Informacija perkrautos skaidrės“, peržiūrėtas 

medžiagos pateikimas RVASVT temų skaidrėse. Papildyta medžiaga 

nuorodomis į mokslinę literatūrą ir kitus informacijos šaltinius, kuriais 

remiantis paruošta medžiaga, taip pat nuorodomis į rekomenduojamą 

Literatūrą.  
LSMUSIS 2020-2021 m.m. pavasario semestro dalykų kokybės vertinimo 

apklausoje studentų paviešinti studijų kokybės trūkumai aptarti ir su 

dalykų dėstytojais individualiai. Dėl nurodyto studentų 2020-2021 m.m 

pavasario semestre darbo priemonių trūkumo buvo įvykdyti korekciniai 

veiksmai: IV k. dalyko Viešasis maitinimas laboratorinių darbų užduočių 

paįvairinimas, jų praktiniam įgyvendinimui įsigyta papildomai 3 

mokyklinės elektroninės svarstyklės maisto produktams sverti, 1 

nešiojamas  pH metras pH-3310, WTW, Vokietija. (studentų vertinimas 

2020-2021 m.m. pagerėjo nuo 0,5  iki 2 balų).  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinti ir plėtoti 

studijų kokybės 

vertinimo sistemą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinti vertinimo 

kriterijų aprašus; 

Plėtoti Moodle studentų 

pasiekimų vertinimo 

sistemą. Didinti praktinės 

dalies proporciją/vertę, 

Sukurti sistemą, 

padedančią identifikuoti 

ir 

parengti sunkiau 

besimokančius studentus 

egzaminui/vertinimui. 

Skatinti grįžtamojo ryšio 

(angl. Feedback) 

vertinimo sistemos 

diegimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinti vertinimo 

kriterijai studijų dalykų 

aprašuose. Vertinimo 

sistemos atitiktis Mokslo 

ir studijų įstatymo 

nuostatų reikalavimams, 

suformuota grįžtamojo 

ryšio sistema. 

Taip pat dalyko Augalinių produktų gamyba ir higiena praktiniams 

darbams vykdyti, išlaikant atitinkamai saugius atstumus tarp studentų 

pagal karantino sąlygas, įsigyta papildomai 1 mokyklinės elektroninės 

svarstyklės, smulkios technologinės priemonės (studentų vertinimas 2020-

2021 m.m. rudens semestre 1,25 balo).  

Priemonės naudojamos pagal poreikį ir kitų VMS dalykų įgyvendinimui 

VSF 202 ir 302 laboratorijose. Dalyko Ekonomikos ir vadybos pagrindai 

vertinime buvo komentaras dėl  kompiuterių trūkumo užsiėmimų metu. 

Koordinuojanti dėstytoja L. Matulienė  buvo įpareigota pranešti apie 

kompiuterių ir programų trūkumą VA vadovybei. Šiuo metu auditorija, 

kurioje dirbama ( VA 5 pastatas 313 aud.) jau atnaujinta - instaliuoti nauji 

kompiuteriai ir visos (20) darbo vietos pilnai įrengtos.  

Nuotoliniu būdu studijų vykdymui dalis VF dėstytojų gavo vaizdo 

kameras, nešiojamus kompiuterius. Tai palengvino mokymo procesą bei 

pagerino bendravimo galimybes, mokymosi medžiagos ir užduočių 

pateikimą studentams nuotoliniu sinchroniniu būdu. 

 

Patikslinta VMS studijų bakalauro baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir 

vertinimo tvarka; patikslintos VMS, VMSM studijų bakalauro baigiamųjų 

darbų rengimo, gynimo ir vertinimo laikinosios tvarkos su pakeistais 4 ir 

5 priedais, kuriuose pakoreguoti recenzentų ir BD gynimo komisijos nario 

vertinimo formos: vertinimo kriterijai, įvestas vertinimas balais (VMS 

studijų programos komiteto virtualaus posėdžio protokolas Nr. 28, 2020-

11-06). 2.  

 

Peržiūrėti studijų dalykų aprašai, informuojant koordinuojančius 

dėstytojus dėl vertinimo kriterijų neaiškaus nurodymo. Dalykų aprašuose 

dėl COVID karantino sąlygų buvo pakoreguota vertinimo strategija. 

 



Nuolat gerinant studijų 

kokybę, suteikti studentams 

aukščiausio lygio bendrąsias 

ir dalykines kompetencijas 

VMS ir VMSM 

studijų programų 

planinė akreditacija 

(SKVC) 

Atlikti pirminę VMS, 

VMSM savianalizę. 

Identifikuoti programų 

trūkumai, įvykdyti 

korekciniai veiksmai. 

1.Identifikuota pasirenkamųjų specialybės dalykų turinio neatitikimas 

visuomenės sveikatos krypties studijoms bei jų trūkumas VMS antrosios 

pakopos studijose, Priimti korekciniai veiksmai buvo aprašyti aukščiau, 

aprašant VMS studijų planų pokyčius. 

2. Planuojamas savianalizės pateikimas 2022 m. 5-9 mėn. Šiuo metu 

peržiūrimi Veterinarinės maisto saugos programos dalykų tikslai, rezultatai 

ir jų atitikimas naujai parengto Visuomenės sveikatos studijų krypties 

aprašo projekto turiniui. 

 

 Garantuoti savalaikį 

ir daugiakanalį 

studijuojančiųjų 

informavimą visais su 

studijomis, 

laisvalaikiu, 

visuomenine veikla 

susijusiais 

klausimais. 

Kviesti studentus 

dalyvauti studijų proceso 

aptarimuose, organizuoti 

susitikimus su studentais 

ir dėstytojais. Pastoviai 

atnaujinti studijų 

informaciją Fakulteto 

interneto puslapyje. 

Didėjantis studentų 

pasitenkinimas 

Dėl “Mažo studentų, užpildančių anketas „kokybės termometrui“ skaičiaus 

ir nedidelio rezultatų patikimumo, nuspręsta paskatinti 2021-2022 m.m. 

rudens semestre studentus aktyviau dalyvauti dalyko kokybės apklausoje 

(tikslas pasiekti ne mažiau ½ nuo kurso), taip lengviau bus matomas 

didėjantis studentų pasitenkinimas studijų kokybe. 

  

Užtikrinti, kad SPK 

veiklos planas atlieptų 

Fakulteto strateginius 

tikslus. 

Universiteto strateginius 

tikslus. 

SPK veiklos plano 

įgyvendinimas, SPK 

metinė ataskaita. 

 

1.Pritarta Veterinarinės maisto saugos SPK veiklos ataskaitai už 2019-

2020 m.m. (VMS studijų programos komiteto virtualaus posėdžio 

protokolas Nr. 27, 2020-09-15), už 2020-2021 m.m. (SPK posėdžio 

protokolo Nr. 33, 2021-09-01). 

2.Pritarta Veterinarinės maisto saugos SPK veiklos planui 2020-2021 m.m. 

(VMS studijų programos komiteto virtualaus posėdžio protokolas Nr. 27, 

2020-09-15). 

3. Veterinarinės maisto saugos studijų programos komiteto veiklos 

ataskaita už 2020-2021 m.m. rudens semestrą patvirtinta VMS SPK 

posėdyje, protokolo Nr.30, 2021-02-25. 

 

Ugdyti kūrybingą, 

iniciatyvią Fakulteto 

bendruomenę 

Siekti, kad Fakulteto 

tikslai integruotųsi į 

strateginius 

Universiteto tikslus 

Teikti reikiamą 

informaciją atsakingiems 

padaliniams Atnaujinta VMS studijų 

informacija Universiteto 

interneto svetainėje. 

Informacijos pateikimas 

Rinkodaros ir 

komunikacijos tarnybai. 

Nuolat atnaujinama VMS studijų informacija Universiteto interneto 

svetainėje taip pat reikiama informacija apie VMS studijas teikiama 

Rinkodaros ir komunikacijos tarnybai, bendraujant su LSMU renginių 

koordinatore Karile Mikalauskaite parengtas aprašas apie VMS programos 

dėstytoją prof. G.Zaborskienę, dalyvauta "socialinių tinklų projekte su 

LSMU dėstytojais", kuris skirtas mokyklų absolventams, palengvinti 

studijų krypties pasirinkimą. 



Didinti Fakulteto žinomumą 

ir kurti aukščiausio lygio 

specializuoto  

fakulteto įvaizdį Lietuvoje ir 

užsienyje 

Tobulinti Fakulteto 

informaciją 

internetinėje 

Universiteto 

svetainėje. 

Kurti aukščiausio lygio 

VMS 

proramų įvaizdį 

Lietuvoje ir užsienyje. 

Didėjantis VMS 

programos populiarumas, 

VMS programų 

propagavimas viešuose 

renginiuose. 

 

VMS programos viešinimas vykdytas Maisto ir Visuomenės sveikatos 

studijas vykdančių kolegijų absolventams. Nuotoliniu būdu buvo 

pristatytos VMS magistrantūros studijų programos (2021 02 05). 

VMS programos dėstytojai prof. G. Zaborskienė (3 kartai), prof. E. 

Bartkienė (3 kartai), prof A. Stimbirys (1 kartą) periodiškai dalyvauja LRT 

televizijos laidose, informuoja vartotojus aktualiais maisto saugos 

klausimais, atstovaudami LSMU VF. 

Atlikti darbdavių lūkesčius 

atitinkančių specialistų 

poreikio analizę ir ilgalaikę 

prognozę 

Atlikti tikslinių 

grupių apklausas ir 

ekspertinį vertinimą 

Teikti reikiamą 

informaciją tikslinių 

grupių apklausoms ir 

ekspertų vertinimui 

atlikti. 

Pateiktos išvados ir 

pasiūlymai programų 

struktūrai optimizuoti, 

patobulintos VMS 

programos. 

Skirtingų miestų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojai, 

VMSM praktikų vadovai nurodė, kad trūksta maisto papildų kontrolės, su 

maistu besiliečiančių medžiagų ir gaminių kontrolės specialistų, todėl 

įdiegtas papildomas pasirenkamas dalykas VMSM ir VMSMI programose. 

Taip pat į dalyko ‘Teisės pagrindai ir maisto teisė” praktinių darbų 

užduotis įtraukti VMVT kontrolės aktų pildymas, medžiagų, besiliečiančių 

su maistu, pažeidimų nagrinėjimas, dalyko dėstytoja dr. R. Adomkienė. 

LSMU Karjeros centras 2020 m. vykdė veterinarinės maisto saugos 

darbdavių ir absolventų apklausą (duomenys pateikti 2020-09-29). 

Apklausos rezultatai parodė, kad veterinarinės maisto saugos absolventų 

pasirengimą dirbti savarankiškai vertina 7,6 balo (vertinimo skalė nuo 1 iki 

10), teorinį pasirengimą – 8,1 (vertinimo skalė nuo 1 iki 10), praktinius 

įgūdžius – 7,25 balo (vertinimo skalė nuo 1 iki 10). 2020 m. 5 darbdaviai 

planavo įdarbinti po 1 veterinarinės maisto saugos specialistą, per 

ateinančius 5 metus. Rezultatai buvo aptarti SPK, su Karjeros centro 

vadove L.Simeniene, susitarta dėl išsamesnės darbdavių apklausos, 

apklausiant didesnį jų skaičių 2021 m. 

 

Veterinarinės maisto saugos studijų programos komiteto veiklos ataskaita už 2020-2021 m.m. patvirtinta VMS SPK posėdyje, protokolo Nr.33, 2021-09-01. 

 

 

Veterinarinės maisto saugos studijų programos komiteto pirmininkė                                                                            prof. dr. Gintarė Zaborskienė 


