
Pranešėjas

MAISTO SAUGA



Maisto saugos (MS) studijos
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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) 

Universitetinė studijų 
programa, akredituota

Lietuvoje

(SKVC Direktoriaus Įsak. Nr. SV5-176, 
2014.08.21) 



Ką studijuosite?
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1 studijų 
metai

Bioinformatika ir biostatistika; Taikomoji biologija; Sveikatos filosofija, sociologija ir 
antropologija; Profesinė kalba; Morfologija; Analizinė ir fizkoloidų chemija; Biochemija, 

Maisto žaliavų ir produktų chemija; Fiziologija; Įvadas į MS profesiją ir specialybės kalba; 

2 studijų 
metai

Genetika; Tvarios maisto sistemos; Mikrobiologija ir imunologija; Fizikinė aplinka ir sveikata; 

Profesinė etika; Maisto produktų gamybos technologijų procesai ir įrenginiai; Geriamo vandens 

sauga ir kokybė; Sanitarija maisto įmonėse; 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 sveikatos stiprinimas; 

Profesinės sveikatos priežiūra; Teisės pagrindai ir maisto teisė; Mėsos ir kiaušinių higiena; 
Maisto toksikologija; Mokslinio tyrimo pagrindai; Praktika maisto įmonėje (5 ECTS);

Ekonomikos ir vadybos pagrindai; Viešasis maitinimas; Augalinių produktų gamyba ir higiena; 
Maisto mikrobiologija ir rizikos analizė; Bendroji praktika (15 ECTS);

Galimybė tęsti studijas magistrantūroje



Praktiniai darbai
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Maisto saugos 

mokslo būrelis

5



Erasmus+ ir kitos mainų programos
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Kodėl verta rinktis Maisto saugos studijas?
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Maisto saugos sritis 
apima žmogaus 

apsaugą nuo
neinfekcinių ligų ir per 

maistą plintančių
zoonozių, užtikrindama
kontrolę visoje maisto
tvarkymo grandinėje.

NAUDINGI 
VISUOMENEI, 
STIPRINAME 

SVEIKATĄ

Plečiantis ir stiprėjant 
maisto globalizacijai 

atsiranda poreikis 
tobulinti/griežtinti 
maisto saugos ir 

kokybės valdymo bei 
kontrolės sistemas.

DIDĖJA DARBO 
VIETŲ ĮVAIROVĖ 
IR PASIŪLA  TIEK 
ES, TIEK VISAME 

PASAULYJE.

Iššūkiai maisto saugos
srityje didina vartotojų 
sąmoningumą, skatina 

maisto gamintojus, 
mokslininkus ir maisto 
saugos tarnybas ieškoti 
inovatyvių sprendimų. 

FORMUOJAMOS 
ĮKVEPIANČIOS 

UŽDUOTYS, 
ĮDOMU 

STUDIJUOTI



Karjeros galimybės
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Kokybės 

vadovas/vadybininkas 

maisto gamybos srityje: 

maisto pramonės įmonėse, 

prekybos centruose, 

viešojo maitinimo įmonėse

Magistrantas, doktorantas, 

lektorius aukštojoje 

mokykloje, specialistas 

konsultavimo tarnyboje

Visuomenės sveikatos 

specialistas visuomenės 

sveikatos biuruose, 

specialistas maisto saugos 

ir kokybės srityje 

nacionaliniame 

visuomenės sveikatos 

centre ir kt. institucijose

Maisto produktų 

inspektorius, maisto 

tyrimų laboratorijos 

darbuotojas ar vadovas

Perspektyvus
specialistas/vadovas

Maisto 
kontrolės 

sritis

Maisto 
gamybos 

sritis

Visuomenės 
sveikatos 

sritis

Mokslo / 
mokymo 

sritis
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Bendri dėstytojų ir studentų 

renginiai vienija, įkvepia, 

motyvuoja prasmingai veiklai!



O kas dar? ☺
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Studentų organizacijos, įvairūs 
studentų meno kolektyvai

Nemokami sporto užsiėmimai nuo 
ryto iki vakaro: krepšinis, tenisas, 
tinklinis, futbolas, sveikatingumo 

aerobika, rytinės mankštos, 
sveikatos stiprinimo grupė, 

treniruoklių salė



STUDIJŲ INFORMACIJA 

• Informacija apie priėmimą 
stojantiesiems pateikta Universiteto 
tinklapyje www.lsmu.lt - skyriuje 
„Priėmimas“, Priėmimo taisyklės
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