
AUGALINIŲ MAISTO ŽALIAVŲ KOKYBĖ IR SAUGA 

PAPILDOMŲJŲ STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS 

Fakultetas AGRONOMIJOS 

Studijų krypčių grupės 

pavadinimas 
Žemės ūkio mokslai  

Studijų kryptis Maisto studijos 

Reikalavimai 

stojantiesiems 

 baigė koleginių studijų programas (negiminingas) ir įgijo profesinio 

bakalauro kvalifikaciją 

 koleginių studijų ir pageidaujamų papildomųjų studijų kryptys sutampa 

arba yra giminingos 

Studijų programos 

tikslai 

Suteikti žinias ir praktinius gebėjimus siekiant įgyti kompetenciją, būtiną 

sėkmingoms AUGALINIŲ MAISTO ŽALIAVŲ KOKYBĖS IR 

SAUGOS magistrantūros studijoms  

Studijų programos 

trukmė 
6 – 12 mėn.  

Studijų programos 

apimtis 
35- 50 kreditų 

Studijų programos 

sandara 
Modulio 

kodas 
Pavadinimas 

Kreditų 

skaičius 

Privalomieji studijų 

moduliai  

(baigusiems 

giminingas studijų 

programas)  

AFŽMB021 Augalinės maisto žaliavos 9,0 

AFBBB018 Maisto mikrobiologija ir toksikologija 5,0 

AFŽMB033 
Instrumentinė ir juslinė maisto žaliavų 

analizė 
5,0 

AFŽMB030 Maisto chemija 5,0 

AFŽMB031 Biologiškai aktyvios maisto medžiagos 4,0 

AFŽMB032 
Maisto saugos ir kokybės valdymo 

sistemos 
4,0 

AFŽMB034 Funkcionalusis maistas 3,0 

 Iš viso: 35 kreditai 

Studijų programos 

sandara 
Modulio 

kodas 
Pavadinimas 

Kreditų 

skaičius 

Privalomieji studijų 

moduliai  

(baigusiems 

negiminingos 

krypties studijų 

programas) 

EVEAB640 Maisto ūkio ekonomika 5,0 

AFBBB018 Maisto mikrobiologija ir toksikologija 5,0 

AFŽMB024 Maisto žaliavų laikymas 8,0 

AFŽMB030 Maisto chemija 5,0 

AFŽMB032 
Maisto saugos ir kokybės valdymo 

sistemos 
4,0 

AFŽMB027 Maisto žaliavų perdirbimas 6,0 

AFŽMB033 
Instrumentinė ir juslinė maisto žaliavų 

analizė 
5,0 

AFŽMB031 Biologiškai aktyvios maisto medžiagos 4,0 

MEAEB052 Žmogaus mitybos fiziologija 5,0 

AFŽMB034 Funkcionalusis maistas 3,0 

 Iš viso: 50 kreditų 

Dokumentų pateikimo 

vieta ir laikas Vieta: Agronomijos fakultetas  



 

Centriniai rūmai, Studentų g. 11 – 303 kab., Akademija, Kauno r.,  

Pasiteirauti: tel. (8 37) 75 22 66; (8 37) 75 22 93,  

                      el. paštas: af@asu.lt 

Laikas: darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.  

Stojimo dokumentų 

sąrašas 
 Prašymas; 

 aukštosios mokyklos koleginių studijų baigimo diplomas ir jo 

priedėlis (priedas); 

 pasas arba asmens tapatybės kortelė; 

 2 fotonuotraukos (3x4 cm);  

 dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi 

pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde; 

 dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėta stojamoji įmoka. 

Kontaktai dėl 

papildomos 

informacijos 

ASU centriniai rūmai, Studentų g. 11 – 159 arba 344 kab.,  

Akademija, Kauno r., tel. (8-37) 75 22 00, (8-699) 80403,  

el. paštas: priemimas@asu.lt  

mailto:af@asu.lt
mailto:priemimas@asu.lt

