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Tyrimai: 

Dalykų/modulių dėstymo kokybė Maisto technologijos katedroje. 

Baigiamųjų darbų vadovų konsultacijų kokybė. 

Baigiamųjų darbų gynimo komisijos narių nuomonė apie studijų programos Maisto technologija 
studentų baigiamųjų darbų kokybę ir gynimą. 

Absolventų įsidarbinimo tyrimas. 

Darbdavių apklausos dėl maisto technologijos specialistų poreikio tyrimas. 

Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais tyrimas. 



Maisto technologijos studijų programos kokybės tyrimas. 

Absolventų neformalaus švietimo poreikio tyrimas. 

Maisto technologijos studijų programos baigiamųjų darbų kokybės vertinimo už 2011, 2012, 2013 metus 
tyrimas. 

Nuolatinių ir ištęstinių studijų II, III kursų studijų kokybės tyrimas. 

Studentų atliekamos praktikos kokybės efektyvumo tyrimas. 

Pirmo kurso studentų ATF adaptavimosi proceso tyrimas. 

Praktikos atlikimo kokybės įvertinimo tyrimas. 

Specialiųjų technologijų praktikos atlikimo kokybės tyrimas. 

Eksperimentinis tyrimas „Pomidorų padažų su skirtingais tirštikliais ir be jų receptūros kūrimas, 
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Eksperimentinis tyrimas: „Termiškai apdorotų mėsos gaminių, naudojant skaidulines medžiagas ir 
maisto priedus bandomoji gamyba, technologinių, saugos ir kokybės rodiklių įvertinimas.“ 
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m. 
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