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Vertinti naujas situacijas ir priimti tinkamus sprendimus.
Demonstruoti tarpasmeninio bendravimo įgūdžius.
Pasirinkti mokymosi strategijas ir metodus.
Tikslingai reflektuoti ir argumentuoti.
Susieti maitinimąsi su asmens anatominiais, fiziologiniais
ypatumais.
Pagrįsti maitinimosi įtaką biocheminiams procesams žmogaus
organizme.
Susieti patologinius procesus žmogaus organizme su asmens
maitinimusi.
Atskleisti aplinkos veiksnių poveikį asmens sveikatai ir
maitinimuisi.
Apibūdinti ekonominius, socialinius, etinius, tarpkultūrinius
veiksnius, darančius įtaką asmenų ir/ ar visuomenės grupių
maitinimuisi.
Nustatyti asmenų ir/ar visuomenės grupių maitinimosi
priežiūros poreikį.
Vertinti asmens maitinimąsi, įskaitant įmitimą.
Parengti ir įgyvendinti maitinimosi priežiūros planą pagal
individualius asmens poreikius.
Vertinti maitinimosi priežiūros efektyvumą.
Mokyti ir konsultuoti asmenis ir/ar visuomenės grupes tinkamo
maitinimosi klausimais.
Susieti Lietuvoje vykdomas prevencines programas su tinkamo
maitinimosi ugdymu.
Apibūdinti asmenų ir visuomenės grupių viešąjį maitinimą,
tenkinantį sveikųjų ir sergančiųjų maitinimosi poreikius.
Vykdyti valgiaraščių įgyvendinimo priežiūrą.
Taikyti rizikos veiksnių analizės bei svarbiųjų valdymo taškų
(RVASVT) sistemos reikalavimus maisto gamybos grandinėje.
Apibūdinti komandos narių vaidmenis ir darbo komandoje
principus.

-

-

-

Teikti profesinę informaciją savo kompetencijos ribose dirbant
komandoje ir koreguojant bei adaptuojant asmenų ar
visuomenės grupių maitinimąsi.
Taikyti profesinėje veikloje sveikatos teisės aktų ir profesinės
etikos dokumentų nuostatas.
Rinkti, sisteminti, interpretuoti ir skleisti duomenis, būtinus
dietetikos mokslo praktikai.

(Žemiau pateikiamos nuorodos į studijų planus, išskirstytos pagal
įstojimo metus, jeigu skiriasi):

STUDIJŲ PLANAI

Nuolatinės studijos Įstojusiems 2017 m. 
PROFESINĖS VEIKLOS
GALIMYBĖS

Absolventai galės dirbti pirminio, antrinio ir tretinio lygio asmens
sveikatos priežiūros įstaigose, krašto apsaugos ir vidaus reikalų
sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinių paslaugų
institucijose – įvairaus amžiaus sveikų ir neįgalių žmonių globos
namuose, sveikatos ir reabilitacijos centruose, ugdymo bei
privačiose asmens sveikatos priežiūros ar viešojo maitinimo
įstaigose.

