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Maisto mokslas ir technologija
Numatomi studijų rezultatai:
Žinios ir supratimas
A1

D2

taikyti matematikos žinias apdorojant rezultatus ir pateikti pagrįstas išvadas apie

Turi nuosekliai susietų teorinių chemijos, biologijos, matematikos ir inžinerijos žinių,

produktų maistinę vertę, kokybę bei saugą

būtinų maisto mokslui ir technologijoms suprasti, įskaitant biochemiją, maisto
chemiją, maisto mikrobiologiją, maisto inžineriją, toksikologiją, mitybą, maisto
kokybę ir saugą

D3

fizikinius cheminius ir biocheminius principus, įrengimų veikimo ir eksploatavimo

Geba atlikti reikiamos profesinės ir mokslinės informacijos paiešką duomenų
bazėse ir kituose informacijos šaltiniuose, planuoti ir atlikti eksperimentus, apdoroti
gautus duomenis bei pateikti išvadas

Žino ir sistemiškai supranta maisto ir maitinimo produktų technologijų procesų

A2

Geba nustatyti maisto ir maitinimo produktų sudėties, kokybės bei saugos rodiklius,

D4

aspektus

Turi laboratorinio darbo įgūdžių dirbti su maisto ir maitinimo produktų technologine
įranga

Žino ir supranta apie visoje maisto grandinėje naudojamas žaliavas ir medžiagas,

A3

jų šaltinius bei charakteristikas ir kitimus gaminant ir laikant maisto ir maitinimo

Praktinė veikla

produktus
E1

Geba pasirinkti tinkamą žaliavą, techniką bei modernius prietaisus bei metodus ir
naudoti juos analizuojant, modeliuojant, projektuojant, kuriant ir diegiant maisto ir

Technologinė analizė
Geba kūrybiškai ir novatoriškai taikyti maisto mokslo ir technologijų žinias su maisto

B1

E2

Geba derinti teorines ir taikomąsias žinias organizuojant, vykdant ir valdant maisto

ir maitinimo produktų gamyba, paskirstymu ir vartojimu susijusioje veikloje,

ir maitinimo produktų gamybos procesus, užtikrinant jų saugą ir kokybę bei

sprendžiant praktinius maisto technologijos ir inžinerijos uždavinius

sprendžiant technologines problemas

Geba taikyti žinias maisto technologijų fizikinių, cheminių, biocheminių procesų bei

B2

maitinimo produktų technologijas

E3

metodų analizei, renkantis žaliavas, techniką bei modernius prietaisus ir panaudoti

Supranta maisto ir maitinimo produktų gamybos organizavimo principus bei etinius,
darbo saugos, aplinkosaugos ir komercinius šių veiklų aspektus

juos analizuojant, modeliuojant, projektuojant, kuriant ir diegiant maisto ir maitinimo
produktų technologijas
Asmeniniai įgūdžiai
Geba sekti ir analizuoti naujoves maisto mokslo ir technologijų srityje

B3

F1

Geba pristatyti savo darbo rezultatus žodžiu ir raštu įvairioms klausytojų
auditorijoms: maisto technologijų ir inžinerijos, mitybos ir maisto saugos

Technologijų projektavimas
Supranta ir geba pritaikyti maisto bei maitinimo produktų gamybos technologijų

C1

specialistams bei plačiąjai visuomenei
F2

Geba nepriklausomai mokytis visą gyvenimą

F3

Geba laikytis aukščiausių geros laboratorinės praktikos, profesinio sąžiningumo ir

projektavimo metodikas bei organizuoti jų gamybą
C2

Geba taikyti maisto mokslo ir technologijų žinias ir projektavimo įgūdžius, vystant ir

etikos normų, suvokia technologinių ir inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei

įgyvendinant maisto technologijų projektus, atitinkančius teisės aktų reikalavimus

bei aplinkai

bei vartotojų poreikius ir lūkesčius
F4
Tyrimai
D1

Turi laboratorinio darbo įgūdžių atliekant fizikinę cheminę ir mikrobiologinę maisto
analizę, parenkant metodikas ir instrumentinės analizės techniką

Geba efektyviai dirbti individualiai ir komandoje

