
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dự án ISEKI_Food 4 
Chu kỳ thứ 4 chuỗi dự án thực phẩm ISEKI 
 
Dự án ISEKI_Food 4 (số dự án 518415-LLP-1-2011-1-IT-ERASMUS-ENW, tên 
viết tắt IFOOD4) bắt đầu hoạt động chính thức từ ngày 1 tháng 10 năm 2011, 
điều phố bởi Paola Pittia, khoa Nông nghiệp, đại học Teramo (Ý). Cũng như 
các dự án trước, IFOOD4 được tài trợ bởi cơ quan thực thi, giáo dục, văn hóa 
và nghe nhìn, thông qua chương trình học tập suốt đời thuộc mạng lưới chủ 
đề Erasmus. Tiêu đề của dự án là “Towards the innovation of the food chain 
through the modernisation of Food studies” [Hướng đến việc cải cách chuỗi 
thực phẩm thông qua hiện đại hóa các nghiên cứu về thực phẩm]. 

Dự án bao gồm 86 thành viên đến từ 27 quốc gia châu âu và 3 thành viên 
ngoài châu âu (Brazin, Hoa Kỳ và Israel); 31 thành viên cộng tác từ 15 quốc gia 
châu âu và ngoài châu âu cũng được liệt kê vào danh sách các bên tham gia 
dự án. 
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Mục tiêu chính của dự án là phát triển một khuôn khổ chung cho các bên liên 
quan để  hướng tới cải tiến giáo dục đào tạo ngành thực phẩm nhằm đáp ứng 
các nhu cầu của doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới bộ phận hàn lâm công nghệ 
và khoa học thực phẩm (FS&T) và hỗ trợ quốc tế hóa ngành thực phẩm Châu 
Âu, thông qua:    

• Hiện đại hóa giáo dục, đào tạo phát triển chương trình giảng dạy. 
• Thực thi vai trò của giáo dục bậc 3 trong thị trường lao động, đẩy 

mạnh khả năng việc làm và tính doanh nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp 
ngành thực phẩm và các chuyên viên thực phẩm. 

• Chất lượng giảng dạy, đặc biệt cho giảng viên ngành công nghệ khoa 
học thực phẩm. 

Thông qua các hoạt động được hoạch định trong dự án kéo dài 3 năm, nhiều 
thành quả cụ thể được mong đợi: một tập hợp các vật liệu và công cụ cho môi 
trường kết nối ảo nhằm thực thi và hiện đại hóa các chương trình học về thực 
phẩm và thúc đẩy quốc tế hóa; một khung chuẩn cho các cán bộ giảng dạy 
giáo dục bậc cao; một diễn dàn thực sự với những tài liệu hữu ích cho các ứng 
viên tiến sĩ nhằm phục vụ cho việc đào tạo, hợp tác trao đổi kiến thức và các 
kỹ năng chuyển giao công nghệ; tài liệu giảng dạy đổi mới (sách, khóa đào tạo 
trực tuyến, phòng thí nghiệm ảo); một cơ sở dữ liệu các mạng lưới dự án 
nghiên cứu. 

Biên tập các ấn phẩm báo điện tử mới ra đời của ISEKI_Food 
(http://www.iseki-food-ejournal.com/), hội nghị ISEKI_Food lần thứ 3 vào 
năm 2014, hội thảo trực tuyến, nghiệm thu trường học mùa hè cho giáo viên 
và một văn bản về vai trò đạo đức xã hội của ngành thực phẩm và chuyên gia 
thực phẩm cũng nằm trong các kế hoạch thực hiện của dự án.     

Kế hoạch dự án và các gói công việc 

Hoạt động của IFOOD4 được tổ chức trong 8 gói công việc và 4 trong số đó 
(gói 3, 4, 5 và 6) hoạt động nhằm thực hiện các hoạch định của dự án; những 
gói còn lại hỗ trợ 4 gói công việc trên bằng việc khai thác các hoạt động đã 
được thực thi (gói 6), phổ biến dự án cùng các hoạt động của dự án (gói 2) và 
các kế hoạch chất lượng (gói 1) và quản lý (gói 8). Danh sách các gói công việc 
và thành viên nhóm nòng cốt được tóm tắt trong bảng 1. 

Dự án hoạt động như thế nào  

Tất cả các bên tham gia đều biết rằng ngân sách cho các dự án thuộc mạng 
lưới chủ đề Erasmus chỉ có thể hỗ trợ có giới hạn cho các hoạt động và tổ 
chức hội họp cho các thành viên. 

Do số lượng hội viên đông, ngân sách của IFOOD4 chỉ được dùng để (1) phát 
triển chuỗi công cụ điện tử dựa trên công nghệ mạng được đặt tại trang web 
của dự án và/hoặc trong trang web của hiệp hội thực phẩm ISEKI và dành cho 
tất cả thành viên; (2) tổ chức hội họp cho các thành viên để bàn bạc và tiến 
hành các hoạt động nhằm đạt được mục tiêu dự án.   
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Điều phối viên dự án và/hoặc điều phối viên của các gói công việc sẽ gửi email 
mời các thành viên cộng tác trong những hoạt động cụ thể; một wesite tương 
tác của dự án đang được xây dựng nhằm hỗ trợ việc liên lạc giữa các hội viên, 
cũng như giữa hội viên và điều phối viên dự và cũng là nơi để phổ biến kết 
quả dự án.  

Các hội viên cộng tác cũng sẽ được mời tham gia đóng góp cho những hoạt 
động của dự án, trong đó có cả việc tham dự các cuộc họp của dự án nhưng 
không có hỗ trợ tài chính từ IFOOD4.  

Sự đóng góp của tất cả các thành viên đóng vai trò thiết yếu nhằm đạt được 
những kết quả thách thức đặt ra trong IFOOD4.  

Để hỗ trợ cho việc phát triển các hoạt động, tôi chân thành kêu gọi sự cộng 
tác của các đồng nghiệp cùng tất cả các thành viên trong hiệp hội cũng như 
của các đại diện liên quan khác (sinh viên, doanh nghiệp, v.v …) từ mọi quốc 
gia. 

Các cuộc gặp gỡ trong khuôn khổ dự án 

- Họp nhóm nòng cốt lần thứ nhất: ngày 12-13 tháng 1 năm 2012, tại trường 
đại học Teramo, Ý, người tổ chức: Paola Pittia. 

- Họp chung lần thứ nhất: ngày 9-11 tháng 5 năm 2012, trường đại học công 
giáo Bồ Đào Nha, khoa công nghệ sinh học (Porto), người tổ chức: Cristina L. 
M. Silva. 

Thư ký dự án 

Thư ký IFOOD4: iseki4.secretariat@unite.it 

Raffaella Falconi: rfalconi@unite.it 

 

Website: đang xây dựng 
 

 
Tôi mong chờ khởi động các hoạt động của dự án và gặp gỡ 

tất cả các thành viên ở Porto 2012!!! 
Mùa giáng sinh đang đến, xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho một năm 

mới hạnh phúc trong một thế giới hòa bình đến tất cả  
các bạn, đồng nghiệp và gia đình 

 
 
Paola Pittia 
Khoa nông nghiệp, đại học Teramo 
Điều phối viên dự án ISEKI_Food 4 
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Bảng 1:  Các gói công việc, ban chỉ đạo và nhóm nòng cốt của dự án ISEKI_FOOD4 
 

Gói công việc Ban chỉ đạo Nòng cốt 
Điều phối Cộng sự điều 

phối 
  

Gói 1- Kế hoạch chất 
lượng dự án 

Xavier Nicolay (Bỉ) Farhettin 
Gogus (Thổ 
Nhĩ Kỳ) 

Gabriela Iordanescu 
(Romani) 
Saverio Mannino (Ý) 

Gói 2 – Tuyên truyền Lynn McIntyre 
(Anh) 

Mona Popa 
(Romani) 

Helmut Glattes (Áo) 
Peter Mitchell (Anh) 

Gói 3 – Kỹ năng mới 
cho công việc mới 

Marco Dalla Rosa  
(Ý) 

Peter Ho 
(Anh)  

Margarida Viera (Bồ Đào 
Nha) 
Katherine Flynn  (Bỉ) 

Gói 4 – Chất lượng cán 
bộ giảng dạy đại học 

Jesus Frias 
(Ireland) 

Anna 
McElhaton 
(Malta) 

Richard Marshall (Anh) 
Alena Pistovcakova (Thụy 
Điển) 

Gói 5 - Giáo dục bậc 3 
và học tập suốt đời 

Oliver 
Schluter(Đức) 

Chelo 
Gonzales (Tây 
Ban Nha)  

Cristina Silva (Bồ Đào Nha)  
Sam Sagui (Israel) 

Gói 6 – Phương pháp, 
công cụ giảng dạy sáng 
tạo 

Ferruh Erdogdu 
(Thổ Nhĩ Kỳ) 

Kris 
Kristbergson 
(Iceland) 

Gerhard Schleining (Áo) 
Semih Otles (Thổ Nhĩ Kỳ) 

Gói 7 – Khai thác: 
Nghiên cứu bắc cầu – 
công nghiệp và giáo 
dục  

Rui Costa (Bồ Đào 
Nha) 

Winfried Russ 
(Đức) 

Julian Drausinger (Áo) 
Stephan Drusch (Đức) 

Gói 8 – Quản lý Paola Pittia (Ý)  
Điều phối các gói công việc cùng các 
cộng sự 
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ISEKI_Food 3 - Innovative Developments and Sustainability of ISEKI_Food     

  [Những phát triển cải tiến và tính bền vững của ISEKI_Food] 

(142822-LLP-1-2008-PT-ERASMUS-ENW)                                        10/2008 – 9/2011 

ISEKI_Mundus 2 - Internationalization and Sustainability of ISEKI_Food Network   

        [Quốc tế hóa và tính bền vững của mạng lưới ISEKI_Food]  

(145585-PT-2008-ERAMUNDUS - EM4EATN)                             11/2008 – 9/2011 

 

Dự án ISEKI_Food 3 và ISEKI_Mundus 2 kết thúc vào tháng 10 năm 2011 vừa qua. Tất 

cả kết quả dự án được hoàn tất và đăng trên hai trang web 

https://www.isekifood.eu/deliverables_iseki_food3 và https://www.iseki-

food.eu/deliverables_iseki_mundus2. Cả hai dự án đã tiếp tục có những đóng góp to 

lớn cho việc thắt chặt và củng cố hiệp hội thực phẩm ISEKI (IFA). Điều này giúp mạng 

lưới thực phẩm ISEKI tiếp tục sứ mệnh hướng đến cải tiến và tăng cường giáo dục 

bậc cao cho ngành thực phẩm trên toàn thế giới. 

Hai ngày hội thảo (Hội nghị thực phẩm ISEKI quốc tế lần thứ 2) được tổ chức nhằm 

trình bày và phổ biến các thành tựu và kết quả dự án (ISEKI_Mundus 2 and 

ISEKI_Food 3). Tất cả các bài trình bày được đăng tại: 

http://www.isekiconferences.com/milan2011 

 

 

 

 

 

 

 

Hiện tại mạng lưới thực phẩm ISEKI là một trong những mạng lưới thành công nhất 

trong khối liên minh châu âu, với mục tiêu cố gắng đạt được tầm ảnh hường lớn trên 

phạm vi toàn cầu. 
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IFA và các dự án châu âu 

 

Hiệp hội thức phẩm ISEKI hiện đang góp mặt trong các dự án châu âu sau: 

• TRACK_FAST, số dự án FP7 KBBE 227220 (https://www.trackfast.eu/), hoạt động 

từ năm 2009 đến 2012 với chủ đề “Xác định những yêu cầu nghề nghiệp và đào 

tạo cho các nhà khoa học kỹ thuật thực phẩm liên minh châu âu trong tương lai và 

thực hiện chiến lược châu âu nhằm tuyển dụng các lãnh đạo khoa học kỹ thuật 

thực phẩm cho thế hệ tiếp theo. Hiệp hội thực phẩm ISEKI nằm trong ban tư vấn 

dự án. 

• EXAIRDEC, số dự án FP7 R4SME (http://www.exairdec.eu/) hoạt động từ năm 

2010 đến 2012, nhằm phát triển một mô hình tiên phong về cải tiến hệ thống làm 

sạch khí ô nhiễm cho ngành công nghiệp thực phẩm dựa trên xung điện tử. Hiệp 

hội thực phẩm ISEKI chịu trách nhiệm truyền bá và khai thác dự án.  

• DEFRUS, một dự án ngắn hạn, là chương trình phụ về các giải pháp về cơ cấu 

nhằm phát triển khuôn khổ chất lượng cho ngành thực phẩm tại các trường đại 

học ở Nga. Dự án hoạt động từ năm 2011 đến năm 2014. Hiệp hội thực phẩm 

ISEKI là thành viên dẫn đầu trong chương trình khuôn khổ thứ 7, chịu trách nhiệm 

phổ biến và phân tích những phương pháp và tiêu chuẩn hiện tại về phát triển 

chất lượng trong lĩnh vực khoa học thực phẩm và trong lĩnh vực phát triển và tự 

chứng nhận chất lượng liên đoàn Nga và tái huấn luyện nhân viên của các đối tác 

Nga. 

• Bắt nguồn từ những quan tâm đặc biệt về cấu trúc và tính chất vật lý thực phẩm 

(https://www.iseki-food.net/sigs/sig1), dự án COST ACTION FA1001 (Ứng dụng 

mối quan hệ giữa cấu trúc và tính chất cơ bản để tạo ra những thực phẩm vừa tốt 

cho sức khỏe vừa đem lại niềm vui cuộc sống, 2010-2014, 

(http://www.foodstructuredesign.net/) đã được thành lập với sự góp mặt của 

nhiều thành viên trong hiệp hội thực phẩm ISEKI. 

• ISEKI-Food 4  

 
Ví dụ sử dụng diễn đàn học tập điện tử ISEKI 

Diễn dàn học tập điện tử (https://www.iseki-food.net/E-learning) với nhiều khóa học 

trên mạng cho sinh viên đại học, sinh viên sau đại học và người làm trong các ngành 

công nghiệp thực phẩm đã được xây dựng từ dự án ISEKI_Food and ISEKI_Mundus. 

Thành viên của hiệp hội thực phẩm ISEKI (IFA) được miễn phí tham gia các khóa học. 

Các cơ quan không phải là thành viên phải đóng 50 euro cho thời gian sử dụng 6 

tháng. Thành viên IFA cũng có thể sử dụng những khóa học này để giảng dạy, liên lạc 

với sinh viên và hoặc tạo những khóa học riêng của mình trên diễn đàn.  

Gerhard Schleining đã sử dụng tính năng vừa nêu trên rất hiệu quả khi giảng một khóa 

về ứng dụng máy tính vào đảm bảo chất lượng và chế biến thực phẩm tại đại học 

ISEKI_Food A
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Kasetsart, Bangkok. Tất cả các công việc từ chuẩn bị khóa học đến cung cấp và cập 

nhật các trình bày powerpoint và các tài liệu điện tử khác cho học viên được hoàn tất 

trong vòng một tuần. Tương tác giữa giáo viên và học viên được thực hiện thông qua 

việc giao bài tập đến các cá nhân và các nhóm và thảo luận trên diễn đàn, nơi mà học 

viên đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi từ những học viên khác. Diễn đàn cũng là nơi cho 

phép học viên đăng những thông tin không được đề cập trong bài giảng nhằm thu 

thập và chia sẽ những kiến thức mới. Mỗi bài tập riêng lẻ và đóng góp đều được đánh 

giá, hệ thống sẽ tự động tính điểm cho mỗi học viên và có thể được sử dụng như là 

một phần trong điểm cuối khóa của môn học. Một vài chức năng cho phép thực hiện 

bài thi cuối kì trực tuyến. Hệ thống này rất dễ sử dụng và chỉ cần 10 phút giới thiệu là 

đủ cho các học viên. Thêm vào đó, Gerhard Schleining cũng nêu ra thêm một ưu điểm 

lớn nữa là tài liệu bài giảng đã được phát triển có thể được dùng, chỉnh sửa và làm 

cho phóng phú thêm khá đơn giản.  

Thông tin chi tiết, liên hệ Gerhard Schleining (gerhard.schleining@boku.ac.at) 
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Hội đồng quản trị &  
 Ủy ban và ủy viên khác nhiệm kỳ 

 2011 – 2014   
 

Ngày 2 tháng 9 năm 2011, đại hội hiệp hội thực phẩm ISEKI (IFA) được tổ chức ở 

Milan, Ý. 

Trong các sự kiện quan trọng, việc thành lập hội đồng quản trị IFA, các ủy ban và ủy 

viên khác cho giai đoạn 2011-2014 đã được bầu cử như sau: 

Ban chấp hành IFA - https://www.iseki-food.net/board 

Chủ tịch - Richard Marshall - London Metropolitan University – Anh Quốc 

Chủ tịch tiền nhiệm – Cristina Silva – Catholic University of Portugal – Bồ Đào Nha 

Phó chủ tịch – Paola Pittia – University of Teramo - Ý 

Tổng thư ký - Gerhard Schleining - BOKU - University of Natural Resources and Life Sciences, 
Vienna, Áo  

Các thành viên khác: 

Rui Costa - Polytechnic Institute of Coimbra – Bồ Đào Nha 

Elisabeth Dumoulin - Paris Institute of Technology for Life, Food and Environmental Sciences – 
Pháp 

Kristberg Kristbergsson - University of Iceland, Reykjavík  - Cộng hòa Ailen 

Saverio Mannino – University of Milan – Ý 

Winfried Russ - Technical University of Munich – Đức 

Cộng sự: 

Helmut Glattes - BOKU - University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna - Áo 

Monang Manullang - (IPB) Bogor Agricultural University - Indonesia 

Maria Papageorgiou – Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki  -  Hy lạp 
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ỦY BAN TƯ VẤN IFA - https://www.iseki-food.net/other_officials 

Marco Dalla Rosa - University of Bologna – Ý 

Gustavo Fidel Gutiérrez-López - National School of Biological Sciences - National Polytechnic 
Institute - Mehico 

Huub Lelieveld  - GHI (Global Harmonisation Initiative) – Hà Lan 

R. Paul Singh - University of California, Davis – Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 

Paulo Sobral - Faculty of Animal Science and Food Engineering - USP, Pirassununga – Brazin 

 

KIỂM DUYỆT - https://www.iseki-food.net/other_officials   

Andrzej Lenart -  Warsaw University  of Life Sciences -  Ba Lan 

Margarida C. Vieira – University of Algarve – Bồ Đào Nha 
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Giải thưởng hàn lâm ISEKI_Food 

9/2011 

Ngày 2 tháng 9 năm 2011 vừa qua, Gerhard Schleining đã trao giải thưởng cho 

các nhân vật sau, những người đã được đề bạt và tán thành bởi hội đồng các 

thành viên hàn lâm IFA vì những cống hiến to lớn của họ cho các hoạt động của 

IFA, cả về thông tin kiến thức và mạng lưới quốc tế: 

Augusto Medina 

Elisabeth Dumoulin 

Klaus Guthy 

Saverio Mannino  

Harris Lazarides 

Helmut Glattes 

 Cristina Silva 
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Hội nghị OMAN 

 
 
 

 
IFA được mời tham dự hội nghị an toàn thực phẩm Oman lần thứ 2 từ 10/10 
đến 11/10 tại Muscat, vương quốc OMAN. Đây là lần đầu tiên IFA có mặt tại 
một sự kiện vùng Trung Đông. 
Oman nằm ở phía đông của bán đảo Ả rập, có thủ đô là Muscat. Vương quốc 
này có khoảng 2.8 triệu cư dân, chủ yếu sống trong các thành phố. Hơn 25% 
dân số là lao động nước ngoài. 75% dân số theo đạo hồi. Vương quốc hồi giáo 
này theo chế độ quân chủ, nhưng đồng thời cũng có hiến pháp. Đất nước đang 
được dẫn dắt bởi Sultan Qabus từ 41 năm qua. 
OITE đứng ra tổ chức hội nghị và được hỗ trợ bởi Bộ thương mại và công 
nghiệp và Bộ các chính quyền địa phương và nguồn tài nguyên nước. Hội nghị 
diễn ta tại một trong những khách sạn và địa điểm nổi tiếng nhất trong vùng, 
khách sạn cung điện Al Bustan, ngoại ô Muscat. Hơn 250 người đến tham dự 
hội nghị, chủ yếu đến từ Oman, Ả rập Saudi, các tiểu vương quốc Ả Rập và chỉ 
một số ít người đến từ những nơi khác như Hoa Kỳ, Anh, Úc và Áo. 
 
IFA hân hạnh được phát biểu khai mạc hội nghị. Bài viết có nội dung “Hiệp hội 
thực phẩm ISEKI (IFA) với mục tiêu và sáng kiến đặc biệt nhấn mạnh đến 
vùng Trung Đông” trình bày bởi Helmut Glattes. 
Bài trình bày được chuẩn bị với sự hỗ trợ của Cristina Silva và Gerhard 
Schleining. Chúng tôi đã thêm vào bài viết các ví dụ về tiềm năng hợp tác thông 
qua các hoạt động chung cho vùng Trung Đông như: 

- Xây dựng nội dung các khóa học và sách trên mạng, thiết kế đặc biệt 
cho nhu cầu của vùng. 

- Phiên dịch những tài liệu hiện có của IFA (sách, bài giảng) sang tiếng Ả 
Rập và phổ biến chúng. 

- Tổ chức hội thảo IFA cho các doanh nghiệp sản xuất địa phương, hội 
thảo PhD, v.v. 

- Nâng cao chất lượng các chương trình giảng dạy thực phẩm (điều 
chỉnh, công nhận bởi hệ thống quản lý chất lượng bên ngoài EQAS)  

Nhiều quan tâm được dành cho bài trình bày của IFA. Nhìn chung phần lớn 
những người tham dự lần đầu tiên biết đến hiệp hội thực phẩm ISEKI, IFA. Đây 
cũng là cơ hội phát tán tài liệu của IFA và thảo luận với những người có mặt các 
chủ đề liên quan đến IFA. Đặc biệt nhiều liên lạc được thiết lập với các đồng 
nghiệp đến từ Hoa Kỳ, Úc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. 
 
Sự kiện được tổ chức rất chu đáo, giàu lòng mến khách, và những con người 
Oman thân thiện đã đóng góp to lớn vào không khí ấm cúng và thành công của 
hội nghị.  
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Hiệp hội thực phẩm ISEKI gặp gỡ 
trường đại học quốc gia Kyiv 

 

Tháng 11 vừa qua, đại học quốc gia Kyiv, thành viên dự án vừa hoàn thành - 

ISEKI_Mundus 2, đã mời hiệp hội thực phẩm ISEKI đến nhằm giao lưu, gặp gỡ 

các giáo viên, nghiên cứu sinh và sinh viên của trường, đồng thời trình bày mục 

đích và hoạt động chính của hội. Đại học quốc gia Kyiv là cơ quan giáo dục bậc 

cao, đào tạo ra các chuyên gia và thực hiện nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực.  

Giáo sư Saverio Mannino, đại học Milan, thành viên hội đồng IFA đã tham dự 

cuộc họp tổ chức tại Kyiv (Ucraina) ngày 18 tháng 11 năm 2011 bởi Helen 

Klymova, trưởng bộ phận các dự án nghiên cứu quốc tế của những dự án hội 

nhập quốc tế và khoa hàn lâm di động.  

Các hoạt động của IFA diễn ra tại sảnh lớn của trường đại học với sự tham dự 

của đại biểu các khoa khoa học. Cuộc họp thứ hai được tổ chức với một số đại 

diện sinh viên. Tại đây, Helen Klymova trình bày ngắn gọn các khía cạnh hệ 

thống giáo dục ở châu âu.  

Hợp tác trong tương lai giữa IFA và đại học quốc gia Kyiv trong các dự án 

nghiên cứu và giáo dục được bàn bạc và xem xét. 
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IFA là thành viên sáng lập EASPA 

Ngày 29 tháng 11 vừa qua tại Dusselford, hiệp hội thực phẩm ISEKI cùng với 7 

hiệp hội khác đã thành lập một hiệp hội mới liên quan đến đảm bảo chất lượng  

giáo dục bậc cao – European Alliance for Subject Specific and Professional 

Accreditation and Quality Assurance (EASPA) [tạm dịch: Liên minh châu âu về 

đảm bảo chất lượng và cấp chứng nhận chuyên nghiệp cho các ngành nghề cụ 

thể]. 

 

Tổ chức được xây dựng với vai trò như một nền tảng cho việc hợp tác giữa 

mạng lưới  đảm bảo chất lượng quốc tế, châu âu và các tố chức quốc tế trong 

lĩnh vực đảm bảo và cải tiến chất lượng giáo dục bậc cao. EASPA cung cấp diễn 

đàn hợp tác cho cộng đồng theo từng mảng riêng trong mạng lưới châu âu 

nhằm đảm bảo và đánh giá chất lượng các chương trình dạy học, các trường 

học và các chuyên viên. 

 Các thành viên sáng lập khác: 

European Network for the Accreditation of Engineering Education (ENAEE), 

European Quality Assurance Network for Informatics Education (EQANIE), 

Association Européenne des Conservatoires, Academies de Musique et 
Musikhochschulen (AEC), 

European Chemistry Thematics Network Association (ECTNA), 

European Network for Public Administration Accreditation (EAPAA), 

European Countries Biologists Association (ECBA) and 

European Physical Society (PS). 
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George Kalantzopoulos - 1936-2011 

Sự ra đi của George là một mất mát lớn. Một con 

người với những khát vọng lớn lao và động lực to 

lớn để sống và làm cho mọi việc tốt đẹp hơn. 

Mặc dù George Kalantzopoulos không có mặt 

trong các cuộc họp ISEKI_Food gần đây, ông đã là 

một thành viên cực kỳ quan trọng và rất tích cực 

trong mạng lưới nhiều năm qua. Ông là người có 

đầu óc suy nghĩ rõ ràng, luôn chỉ ra những điểm 

mấu chốt mà những người khác đã bỏ qua, giải 

thích dự án ISEKI_Food liên hệ đến kinh nghiệm 

giáo dục bậc cao ở Hy Lạp như thế nào. Ông đã 

đóng góp vào nhiều chương sách của chuỗi ấn 

phẩm ISEKI_Food. 

Ông luôn luôn mong muốn việc đảm bảo chất 

lượng giáo dục sinh viên thông qua cải tiến giảng 

dạy nghành công nghệ khoa học thực phẩm.  

Hơn ai hết, ông thực sự là một phần quan trọng 

trong cộng đồng các nhà khoa học thực phẩm. 

Mạng lưới thực phẩm ISEKI có cả khía cạnh xã hội, 

cũng là điều quan trọng đối với tất cả chúng ta. 

George là một người vui tính, rất có duyên nói 

chuyện và được nhiều người yêu mến trong cộng 

đồng khoa học thực phẩm. 

Chúng ta hân hạnh được biết đến ông sẽ luôn 

tưởng nhớ về ông. 

                            Cộng đồng gia đình ISEKI_Food 
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NEW! First Conference and Training of the JOI.CON project  
Ngày: 18-19/01/2012  
Website:  https://www.joiman.eu/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=17&Source=/default.aspx  
Địa điểm: University of Leipzig, Đức  

NEW! 2nd Annual  Food Manufacturing & Safety Summit 2012 
Ngày: 30-31/01/2012  
Website: http://www.foodmanufacturingevent.com/SAFE  
Địa điểm: Noordwijk , Hà  Lan 

NEW! 1st Biotechnology World Congress 
Ngày: 14-15/02/2012  
Địa điểm: Dubai, UAE 
 

NEW! Anfas, 19th International Trade Exhibition for Food 
Ngày: 15-18/02/2012  
Website: http://www.anfasfoodproduct.com/  
Địa điểm: ANTALYA EXPO CENTER , Thổ Nhĩ Kỳ 
 

NEW! International Scientific Conference on Bacteriocins and 
Antimicrobial Peptides 
Ngày: 21-23/02/2012  
Website: http://www.bacteriocin-conference.net/Conference  
Địa điểm: Košice, Slovakia 
 
NEW! 10th World Food Technology & Innovation Forum 2012 
Ngày: 29/02- 01/03/2012  
Website: http://www.foodinnovate.com/  
Địa điểm: Dublin, Ailen 
 

NEW! 6th European PhD workshop of the European Federation of 
Chemical Engineering: Section Food 
Ngày: 07-08/03/2012  
Website: http://www.efce.info/section/food  
Địa điểm: Nestlé Product Technology Centre Singen, Đức 
 

NEW! Food Structures, Digestion and Health 
Ngày: 07-09/03/2012  
Website: http://www.riddet.ac.nz/event/food-structure-digestion-and-health  
Địa điểm: Convention Centre, Palmerston North, New Zealand 
 
 NEW! 7th Nutra India Summit 2012 
Ngày: 15-17/03/2012  
Website: http://www.nutraindiasummit.in/nutra_2012/  
Địa điểm: Lalit Ashok,Bangalore, Ấn Độ 
 

NEW! 3rd International Conference of Microbial Biotechnology 
Ngày: 15-17/03/2012  
Website: http://www.cibm.ma/Ang/   
Địa điểm: Tangier, Ma Rốc 
 

NEW! VITAGORA – Congrès  International Goût.Nutrition. Santé 
Ngày: 20-21/03/2012  
Website: http://www.gout-nutrition-sante.com/  
Địa điểm: Dijon, Pháp 

NEW! CoFe 2012 - 11th Conference of Food Engineering 
Ngày: 02-04/04/2012  
Website: http://www.cpe.vt.edu/cofe/  
Địa điểm: The National Conference Center Leesburg, Virginia, Hoa Kỳ 
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NEW! South-American Symposium on Microencapsulation 
Ngày: 30/04 – 02/05/2012 
Website: http://impascience.eu/bioencapsulation/2012_Limeira/ 
Địa điểm: Limeira, Brazil 

NEW! 6th Central European Congress on Food 
Ngày: 23-26/05/2012  
Website:  www.cefood2012.rs 
Địa điểm: Novi Sad, Serbia 

NEW! The 6th International Symposium on Food Rheology and Structure - 
ISFRS 2012 
Ngày: 10-13/04/2012  
Website: http://www.isfrs.ethz.ch/  
Địa điểm: Zurich , Thụy  Sỹ 
 

NEW! ICFSQN - International Conference on Food Safety, Quality and 
Nutrition 
Ngày: 11-13/04/2012  
Website: https://sites.google.com/site/mmucon/home  
Địa điểm: Manchester, Anh 
 
NEW! 2nd International Conference on Packaging Materials and 
Bioproducts interactions (MATBIM2012) 
Ngày: 22-25/04/2012  
Website: http://www.matbim.com/  
Địa điểm: University of Burgundy Dijon, Pháp 
 
NEW! NEFood – 2012 First North European Congress on Food 
Ngày: 22-24/04/2012  
Website: http://nefood.info/  
Địa điểm: Holiday Inn Moskovskiye Vorta St. Petersburg , Nga 
 
 

NEW! 5th International Dietary Fibre Conference - DF2012 
Ngày: 07- 09/05/2012  
Website: http://df2012.icc.or.at/  
Địa điểm: Centro Congressi Fontana di Trevi, Roma, Ý 
 

NEW! 11th International Hydrocolloids Conference 
Ngày: 14 – 18/05/2012  
Website: http://www.international-hydrocolloids-conference.com/  
Địa điểm: Purdue University Lafayette, Hoa Kỳ 
 

NEW! 7th International conference on water in food 
Ngày: 03-05/06/2012  
Website:  http://www.efw2012.eurofoodwater.eu/ 
Địa điểm: Scandic Continental Helsinki , Phần  Lan 
 
NEW! EDEN Annual Conference 2012 
Ngày: 06-09/06/2012  
Website:  http://www.eden-online.org/2012_porto.html 
Địa điểm: Alfândega do Porto Congress Center Porto , Bồ  Đào  Nha 
 
NEW! International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics - 
IPC2012 
Ngày: 12-14/06/2012  
Website:  http://www.probiotic-conference.net  
Địa điểm: Kosice, Slovakia 

NEW! SDDP 2012 - 5th International Symposium on Spray Dried Dairy Products 
Ngày: 19-21/06/2012  
Website:  https://colloque.inra.fr/sddp2012  
Địa điểm: Large Palais des Congrès st Malo, Pháp 
 
NEW! 2012 IFT Annual Meeting & Food Expo 
Ngày: 25-28/06/2012  
Website:  http://www.am-fe.ift.org/cms/ 
Địa điểm: Las Vegas, Hoa Kỳ 
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  NEW! 2nd International Conference on Food Oral Processing - Physics, 
Physiology, and Psychology of Eating 
Ngày: 01-05/07/2012  
Website:  https://colloque.inra.fr/fop  
Địa điểm: Beaune, Pháp 

NEW! 6th International Conference on the Food Factory for the Future 
Ngày: 04-06/07/2012  
Website:  http://www.food-factory.fr/  
Địa điểm: Laval, Pháp 
 
NEW! Summerlab 2012 
Ngày: 08-20/07/2012  
Website:  http://www.hs-osnabrueck.de/summer-lab.html  
Địa điểm: HOCHSCHULE OSNABRÜCK Osnabrueck, Đức 
 
NEW! 16th World Congress of Food Science and Technology 
Ngày: 05-09/08/2012  
Website:  http://iufost.org.br/  
Địa điểm: Foz do Iguaçu, Brazil 
 
NEW! Food ingredients South America (FiSA) 2012 
Ngày: 18-20/09/2012  
Website:  http://fi-southamerica.ingredientsnetwork.com/  
Địa điểm: Expo Center Norte, São Paulo, Brazil 
 
NEW! CONACTA 2012 
Ngày: 25-28/09/2012  
Website:  https://www.iseki-food.net/webfm_send/1459    
Địa điểm: Bogotá, Colombia 
 

NEW! 7th Conference of The World Mycotoxin Forum® and the XIIIth IUPAC 
International Symposium on Mycotoxins and Phycotoxins 
Ngày: 05-09/09/2012  
Website:  http://www.wmfmeetsiupac.org/  
Địa điểm: Rotterdam, Hà  Lan 

NEW! 5th European Public Health Conference 
Ngày: 08-10/11/2012  
Website:  http://www.eupha.org/site/upcoming_conference.php   
Địa điểm: Hilton Conference, Centre, Malta 
 
NEW! EFFoST 2012 - A Lunch Box for Tomorrow : An interactive combination 
of integrated analysis and specialized knowledge of food 
Ngày: 20-23/11/2012  
Website:  http://www.effostconference.com/  
Địa điểm: Le Corum Montpellier, Pháp 
 
NEW! Euro Food Chemistry XVII 
Ngày: 07-10/05/2013 
Website:  http://www.arber.com.tr/eurofoodchemxvii.org/  
Địa điểm: Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ 
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Chịu trách nhiệm nội dung 
Mona Popa  

Helmut Glattes  
 

Thành viên ban biên tập Ban biên tập 
 Cristina Silva Mona Popa 

Rimantas Venskutonis Paola Pittia 
Veronika Abram Helmut Glattes 

Gustavo Fidel Gutiérrez-
López 

Gerhard Schleining  

Lynn McIntyre  
Elisabeth Dumoulin  

  
Thiết kế bởi Adriana Sterian                                                             

                                                             Người dịch:   Nguyễn Tuyết Mai 
                                                                                       Nguyễn Khánh Đăng 

Dự án được tài trợ bởi liên minh châu âu. Ấn phẩm này chỉ nêu ra quan điểm của người viết, và hội đồng không chịu trách nhiệm về việc sử 
dụng bất cứ thông tin nào trong đây.  
 

 

 

Please join us in making a difference 
 

ISEKI-Food Association 
c/o Department of Food Science and Technology 
Muthgasse 18, A-1190 Vienna, Austria 
Điện thoại: +43-1-36006-6294, Fax: +43-1-36006-6289,  
email: office@iseki-food.net 
https://www.iseki-food.net/    
được đăng kí dưới luật của Áo ZVR: 541528038 

 


