
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOIIEECCTTEELLEE  IISSEEKKII__FFoooodd
____________________________
 

PRIMA ADUNARE GENERALĂ PE
 
 Prima adunare generală  pe proiectul „Iseki Food
organizată cu ajutorul Cristinei Silva (fost coordona
a avut loc în perioada  9-11 mai 2012 în Porto, Portugal
Biotehnologia  din cadrul Universităţii Catolice din Portugalia.
 Aceasta întrunire a avut ca scop extinderea activită
proiect în cadrul întrunirii preliminarea a Core Group din luna 
Mosciano Sant’Angelo (TE, Italy).

newsletter
 Martie 2012,  Numarul

Proiectele ISEKI Food 
● Prima intrunire la Porto 
● Noi Parteneri Asociati 
● Prima intrunire a grupului Core
● Primul Simpoziom ISEKI Food la 
● Forum TechnoTN 

Noutati de la Partenerii
● O noua carte despre analiza produselor 
alimentare 
● Simpozionul reactiei

Evenimente viitoare
● 20 de evenimente noi

dd    
____________________________ 

PENTRU PROIECTUL IFOOD4 

Prima adunare generală  pe proiectul „Iseki Food 4” (IFOOD4), 
organizată cu ajutorul Cristinei Silva (fost coordonator în proiectele IESKI Food), 

11 mai 2012 în Porto, Portugalia, la Escola Superior de 
nologia  din cadrul Universităţii Catolice din Portugalia. 

ca scop extinderea activităților stabilite pentru 
iminarea a Core Group din luna ianuarie  de la  

Mosciano Sant’Angelo (TE, Italy). 

newsletter 
Martie 2012,  Numarul 2, 2012 

Prima intrunire a grupului Core 
Primul Simpoziom ISEKI Food la IUFoST 

Noutati de la Partenerii IFOOD4 
O noua carte despre analiza produselor 

 
Simpozionul reactiei Maillard  

Organizatia ISEKI Food  
• Noutati despre IFA 

• Telefoane de la EQAS 

•  SIG nou pe Compusi bioactivi 

• Actiunea COST privind compozitia 
produselor alimentare 
    Training 

● Curs EAESR  
● Scoala de vara in Belgia
● Vacanta in Malta pentru 
doctoranzi 

Diverse 

● KIC pentru produsele alimentare 
● Invitatii la Conferinta pentru    
   Angajare 

Evenimente viitoare 
venimente noi 
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 Toți partenerii vor fi implicați in workshop
coordonatorii Pachetelor de Lucru pentru a favoriza progresul rezultatelor 
reale ale proiectului în raport cu cele preconizate.
 

 
 
 
BUN VENIT NOILOR MEMBRI ASOCIA
 
 Încă de la începutul proiectului 
a participa în proiect și rețea, 
training si cercetare in domeniu
EACEA, este posibil să extindem lista part
parteneri asociați. 
 Plecând de la aceasta premisă, suntem onora
parteneri asociaţi: 

• Mohamed Premiere University, Oujda (Moroc), reprezentată de 
Mustapha Missbah El Idrissi 

• Educational Centre of Biotechnology Ljubliana (Slovenia), reprezentată 
de Milena Suwa-Stanojevic 

• Cape Peninsula University of Technology, Cape Town (Afria de Sud), 
reprezentată de Jessy Van Wyk 

• Universitè Laval, Québec (Canada) reprezentată de Cristina R

• Iowa State University, Department of Food Science and Human 
Nutrition, Iowa (US), reprezentată de Stephanie Jung  

• Institute of Interdisciplinary Research e.V., Fluda (Germania), 
reprezentată de Thomas Berger 

• Cyprus University of Technology, Departm
Biotechnology and Food Science, Lemesos (Cipru), reprezentată de 
Dimitris Tsaltas. 

 Momentan, rețeua  proiectului IFOOD4 cuprinde 38 de parteneri 
asociați din 23 de țari din 5 continente.
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ți partenerii vor fi implicați in workshop-uri si forum-uri conduse de  
oordonatorii Pachetelor de Lucru pentru a favoriza progresul rezultatelor 

reale ale proiectului în raport cu cele preconizate. 

 

N VENIT NOILOR MEMBRI ASOCIAȚI AI PROIECTULUI IESKI FOOD 4! 

că de la începutul proiectului institutiile și-au manifestat interesul de 
și rețea, datorită devotamentului pentru educație, 

training si cercetare in domeniul produselor alimentare. Conform regulilor 
EACEA, este posibil să extindem lista partenilor doar prin includerea lor ca 

Plecând de la aceasta premisă, suntem onorați să-i primim pe cei 7 noi 

Mohamed Premiere University, Oujda (Moroc), reprezentată de 
Mustapha Missbah El Idrissi  

Educational Centre of Biotechnology Ljubliana (Slovenia), reprezentată 
Stanojevic  

Cape Peninsula University of Technology, Cape Town (Afria de Sud), 
reprezentată de Jessy Van Wyk  

Universitè Laval, Québec (Canada) reprezentată de Cristina Ratti  

Iowa State University, Department of Food Science and Human 
Nutrition, Iowa (US), reprezentată de Stephanie Jung   

Institute of Interdisciplinary Research e.V., Fluda (Germania), 
reprezentată de Thomas Berger  

Cyprus University of Technology, Department of Agricultural Sciences, 
Biotechnology and Food Science, Lemesos (Cipru), reprezentată de 

țeua  proiectului IFOOD4 cuprinde 38 de parteneri 
ți din 23 de țari din 5 continente. 
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PRIMA INTRUNIRE A CORE GROUP 
UNIVERSITATEA DIN TERAMO, ITALIA 
 
 Prima adunare generală s
Departamenul de Știință Alimentară al Universitații din Teramo, 11
2012. 
 Au participat 28 de parteneri,
de lucru(WP) si membrii Core Group.
 Dupa un discursul de bun venit al profesorului Dino Mastrocola,  
decanul Facultatii de agricultură si al Prof. Giovanna Suzzi, director al 
Departamentului de Știința Produselor A
Paola Pittia, a făcut o prezentare generală a activită
 Pe parcursul unei zile si jumatate, s
cele 7 grupuri de lucru (WP) ale proiectului. Fiecare WP a discutat despre 
organizarea si managementul activită
planificat acțiunile viitoare ce vor pre
proiectului. 
 Partenerii ce nu au putut pa
la sedința în mod virtual, prin intermediul noii tehnologii web. Sesiunea finala a 
întrunirii a fost de asemenea trasmisă on
implementat si la Prima Intrunire Generala de la 
partenerii ce nu pot fi prezenți.  
 In timpul intrunirii, ISEKI Food  Association a organizat propria sedin
iar pentru cei ce nu au participat la aceasta, Giampiero Sacchetti, profesor in 
analiza senzorială al Facultății de Agricultură din cadrul Universității d
Teramo, a organizat si condus  o degustare de vin si ulei de masline de 
producție  locală.  
 Partenerii Core Group la sfâr
delectat cu specialități gastronomice italiene. Dorim sa mulțumim in mod 
special lui Vito Pepe, student la master i
Teramo si bucatar șef al Restaurantului Beccaceci, pentru organizarea si 
prepararea unei cine memoriabile pentru invita
 

NEWSLETTER

PRIMA INTRUNIRE A CORE GROUP DIN CADRUL PROIECTULUI ISEKI – FOOD 4, 
, ITALIA  

Prima adunare generală s-a desfășurat la Facultatea de Agricultura -
Știință Alimentară al Universitații din Teramo, 11-13 ianuarie 

Au participat 28 de parteneri, incluzând toți coordonatorii pachetelor 
de lucru(WP) si membrii Core Group. 

Dupa un discursul de bun venit al profesorului Dino Mastrocola,  
decanul Facultatii de agricultură si al Prof. Giovanna Suzzi, director al 

Știința Produselor Alimentare, coordonatorul proiectului,  
Paola Pittia, a făcut o prezentare generală a activităților. 

Pe parcursul unei zile si jumatate, s-au desfăsurat sesiunile de lucru pe 
(WP) ale proiectului. Fiecare WP a discutat despre 

zarea si managementul activităților asociate fiecarei sarcini (task) si au 
țiunile viitoare ce vor precede prima Adunarea Generala a 

Partenerii ce nu au putut participa fizic la discuțiile WP au fost prezenți 
virtual, prin intermediul noii tehnologii web. Sesiunea finala a 

întrunirii a fost de asemenea trasmisă on-line. Acest mod de comunicare a fost
Prima Intrunire Generala de la Porto din luna mai, pentru 

 
In timpul intrunirii, ISEKI Food  Association a organizat propria sedința, 

iar pentru cei ce nu au participat la aceasta, Giampiero Sacchetti, profesor in 
ții de Agricultură din cadrul Universității din 

ondus  o degustare de vin si ulei de masline de 

Partenerii Core Group la sfârșitul zilelor de lucru, au savurat și s-au 
ți gastronomice italiene. Dorim sa mulțumim in mod 

special lui Vito Pepe, student la master in cadrul Facultatii de Agricultura din 
șef al Restaurantului Beccaceci, pentru organizarea si 

prepararea unei cine memoriabile pentru invitații ISEKI  Food . 
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SIMPOZIONul ISEKI FOOD DIN CADRUL CELEI DE
IUFOST, FOZ DE IGUAZU, 5 AUGUST 2012
 
 Rețeaua ISEKI FOOD organizează un Simpozion la al 
IUFoST World Congress of Food Science and Technology intitulată „Provocari si 
perspective in crearea de punti de legatura intre  m
si industrie,  pentru o abordare sistematica a l
ce va avea loc la data de 5 August. 
 Paola Pittia si Cristina Silva vor fi moderatorii simpozionul şi prin 
contribuția reprezentanților industriilor si a experților 
efectua: 
  (i) analiza activitaților din invațămantul superior si training
formare profesională, pentru a dezvolta pun
industrie si mediul academic. 
  (ii) discuții cu privire la cercetarile viitoare si strategiile educaționale 
care pot moderniza si crește competitivitatea industriei;
  (iii) identificarea strategiilor pentru  promovarea  sinergismului dintre 
cercetare, educație și în sectoarele industr
 Comunitatea ISEKI le mul
Amaya,  moderatorii în Comitetul 
invitație și pentru posibilitatea dată rețelei noastre de a
crearea de punți de legatura între  mediului academic,  cercetare si industrie”,  
într-un cadru internațional. 
 De asemena mulțumiri se cuvin si persoanelor Paola si Cristina care  
împreună cu partenerii lor ISEKI Food 
Paulo Sobral si Estela Nunes care au contribuit efectiv la organizarea 
simpoziomului, care au onorea de a vă a
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ISEKI FOOD DIN CADRUL CELEI DE-A XVI-A CONFERINTE 
FOZ DE IGUAZU, 5 AUGUST 2012 

organizează un Simpozion la al XVI-lea Congres  
IUFoST World Congress of Food Science and Technology intitulată „Provocari si 
perspective in crearea de punti de legatura intre  mediului academic,  autoritati
si industrie,  pentru o abordare sistematica a lantului produselor alimentare” 

avea loc la data de 5 August.  
Paola Pittia si Cristina Silva vor fi moderatorii simpozionul şi prin 

ția reprezentanților industriilor si a experților din mediul academic vor 

ților din invațămantul superior si training-urile de 
formare profesională, pentru a dezvolta punți de legatura între cercetare, 

ții cu privire la cercetarile viitoare si strategiile educaționale 
ște competitivitatea industriei; 
strategiilor pentru  promovarea  sinergismului dintre 

ție și în sectoarele industriei. 
mulțumeste lui Rickey Yada si Deliei Rodriguez-

în Comitetul Științific al congresului IUFoST, pentru 
ție și pentru posibilitatea dată rețelei noastre de a-și consolida rolul „in 

ura între  mediului academic,  cercetare si industrie”,  

țumiri se cuvin si persoanelor Paola si Cristina care  
împreună cu partenerii lor ISEKI Food și prietenilor din Brazilia,  si mai ales lui 

Estela Nunes care au contribuit efectiv la organizarea 
simpoziomului, care au onorea de a vă aștepta la simpoziom. 
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Simpozionul ISEKI Food  
Provocări si perspective în crearea de pun
academic,  autorităților și industrie,  pentru o abordare sistematica a
produselor alimentare (“Challenges and perspectives in bridging academia, 

government and industry towards an integrated approach to the food chain

5 August 2012, 9:00-12:00 
 
Schița programului prezentărilor orale: 

� Development of education/research/industry interfaces towards the 
innovation of the food chain 
Food 4” (Universitatea din Teramo, Italia)

� Private public partnership for integrating the food chain: An academic 
perspective - Dietrich Knorr 

� BRF-BrasilFoods Industry" and the challenges in bridging academy, 
government and industry for the integrated a
Frederico Ramazzini Braga) R&D GIC 
Management, BRF – Brasil Foods 

� Developing meaningful relationships between important role players to the 
benefit of all along the food chain 
de Sud)  

� “Science without borders” project: an approach to open the world for 
Brazilian students. - Marcio Ramos de Oliveira

International Cooperation 
National de Cercetare si Dezvoltare, Brazilia) 

� Innovative tools and strategies for the implementation of food professional 
skills and expertise in a Lifelong learning perspective 
coordonator al proiectului FP7 Track_Fast  (ESB, Universidade Católica 
Portuguesa, Portugalia)  

 
 

 
 
 
 
TechnoTN FORUM 2012 
 
 Forumul TechnoTN din 2012 
for este organizat in contextul ”STECET” (
Europeana în Educație si Training 2012

“Accompanying Measures”.  
 S-au adunat coordonatorii Re
Ingineriei, împreună cu membrii seniori ai re
interes comun. 
Forumul pune accent pe 3 subiecte: 
1. Noi compentențe și cooperare cu industria

2. Atragerea și reținerea stundenților în inginerie și știința

3. Metode de captare a studenților si mobilităti pentru studenții absolvenți
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Provocări si perspective în crearea de punți de legatura între  mediului 
industrie,  pentru o abordare sistematica a lanțului 

Challenges and perspectives in bridging academia, 

government and industry towards an integrated approach to the food chain”) 

rilor orale:  
Development of education/research/industry interfaces towards the 
innovation of the food chain - Paola Pittia, coordonator al Proiectului „ISEKI 

Food 4” (Universitatea din Teramo, Italia) 
Private public partnership for integrating the food chain: An academic 

Dietrich Knorr (Universitatea din Berlin, Berlin, Germania)  
BrasilFoods Industry" and the challenges in bridging academy, 

government and industry for the integrated approach to the food chain -
Braga) R&D GIC – Innovation and Knowledge 

Brasil Foods  
Developing meaningful relationships between important role players to the 
benefit of all along the food chain - Lucia Anelich (Anelich Consulting, Africa 

“Science without borders” project: an approach to open the world for 
Marcio Ramos de Oliveira, General Coordination of 

International Cooperation - CNPQ - Without Borders Programme (Consilul 
cetare si Dezvoltare, Brazilia)  

Innovative tools and strategies for the implementation of food professional 
skills and expertise in a Lifelong learning perspective - Cristina Silva, 
coordonator al proiectului FP7 Track_Fast  (ESB, Universidade Católica 

Forumul TechnoTN din 2012 a avut loc in Antwerp intre  4-5 Mai. Acest 
for este organizat in contextul ”STECET” (Stiinta si Tehnologie – Coooperare 

ție si Training 2012),  un   proiect finantat  EU LLP 

coordonatorii Rețelelor Tematice din sectoare de Științei și 
Ingineriei, împreună cu membrii seniori ai rețelelor, ce vor discuta pe teme de 

biecte:  
țe și cooperare cu industria; 

și reținerea stundenților în inginerie și știința; 
ților si mobilităti pentru studenții absolvenți. 
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Development of education/research/industry interfaces towards the 
Paola Pittia, coordonator al Proiectului „ISEKI 

Private public partnership for integrating the food chain: An academic 
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Innovation and Knowledge 
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Innovative tools and strategies for the implementation of food professional 
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coordonator al proiectului FP7 Track_Fast  (ESB, Universidade Católica 
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țelelor, ce vor discuta pe teme de 



 

 Forumul a fost organizat de Proiectul STEPS TWO coordonat
Universitatea din Antwerp si este alcatuit
sau federații ale acestora, ce au activitate in domeniul științei si tehnologiei. 
Proiectul IFOOD4 este inclus într
la Forum de 5 reprezentanți care 
catre membrii IFOOD4. 
 Pentru mai multe informa
 
 
 

  

  

  

NNoouuttaațții  ddee  llaa  ppaarrtteenneerriiii  
____________________________
 
 
METODE DE ANALIZĂ A COMPU
EDITIE  
Seria: Proprietățile chimice si funcționale ale compușilor produselor 
alimentare, 2012 by CRC Press,  534 Pagini
Editor: Semih Otles, Ege University, 

 
Rezumat 
 Dotarită mediatizării intense a informa
sigurața alimentară, se impune mai mult ca niciodată evoluția capacitații de  
separare, identificare și analiza a nutrienților, aditivilor și compușilor toxici. 
Acest lucru necesită o pregătire corespunzătoare pentru a putea aplica cele 
mai bune metode, odată cu îmbunătă
să corespundă necesitaților actuale metodelor analitice.  
 Evoluția instrumentelor și a metodelor instrumentale de analiză
permis specialiștilor din domeniul calității produselor alimentare și băuturilor, 
etichetării, conformității și  siguranței alimentare,  să satisfacă evoluția 
continuă a cerințelor analitice.  
 Aceasta nouă ediție a „Methods of Analysis of Food Componen
referă la progrese recente şi la metodele consacrate, fiind într
ce prezintă explicații detaliate a tehnicilor de analiza a componentelor și 
aditivilor din produsele alimentare. 
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organizat de Proiectul STEPS TWO coordonat de  
Universitatea din Antwerp si este alcatuit din 12 parteneri ce reprezintă rețele 

ții ale acestora, ce au activitate in domeniul științei si tehnologiei.  
este inclus într-un consortiu de proiecte si a fost reprezentat 

ți care au adunat informații utile si le vor disemina 

Pentru mai multe informații: http://www.sefi.be/technotn/ 

  IIFFOOOODD44    
____________________________ 

METODE DE ANALIZĂ A COMPUȘILOR SI ADITIVILOR DIN ALIMENTE, A DOUA 

țile chimice si funcționale ale compușilor produselor 
534 Pagini 

Ege University, Izmir, Turcia  

Dotarită mediatizării intense a informațiilor privind  dieta, sanatatea și 
ța alimentară, se impune mai mult ca niciodată evoluția capacitații de  

și analiza a nutrienților, aditivilor și compușilor toxici. 
o pregătire corespunzătoare pentru a putea aplica cele 

mai bune metode, odată cu îmbunătățirea metodelor existente în așa fel încât 
ților actuale metodelor analitice.   

ția instrumentelor și a metodelor instrumentale de analiză a 
știlor din domeniul calității produselor alimentare și băuturilor, 

ții și  siguranței alimentare,  să satisfacă evoluția 
 

ție a „Methods of Analysis of Food Components” se 
referă la progrese recente şi la metodele consacrate, fiind într-un ghid concis 

ții detaliate a tehnicilor de analiza a componentelor și 
aditivilor din produsele alimentare.  
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 Scrisă de oameni de știință de top, majoritatea cu
dezvoltarea sau creștera purității metodelor de analiză, cartea se concentrează 
pe analiza produselor alimentare 
oferă cititorilor un  studiu al metodelor instrumentale  analitice moderne şi al 
metodelor de analiză a componentelor produselor alimentare, aditivilor 
contaminanților.  Fiecare capitol sintetizează concluziile cu privire la metodele 
noi de analiză, incluzând  identificarea, descrierea detaliată şi determinarea  
componentelor din materii prime şi produse alimentare. Textul descrie 
componentele sau aditivii care pot fi analiza
oferă exemple de aplicaţii. 
 Aceasta lucrare de referin
statistic, analize ale apei potabile si metodele microbiologice rapide. Sunt de 
asemenea descrise aplicații ale chimiei, fizicii, microbiologiei și metodelor  noi 
de analiză  pentru determinarea componentelor alimentare si aditivi, incluzând 
proteine, peptide, lipide, vitamine, caroteno
precum și componente modificate genetic, reziduri de pesticide, poluanți, 
conservanți chimici și compuși radioactivi. A doua ediție conține 3 capitole noi, 
cu privire la asigurarea calităţii analitice, analiza carbohidra
naturale din produsele alimentare, împreună cu actualizări ale celorlalte 
capitole, numeroase exemple și multe grafice noi.

 

AL XI-LEA SIMPOZION INTERNAȚIONAL AL REACȚIEI MAILLARD

Al XI-lea Simpozion Interna
perioada 16-20 septembrie 2012 la Nancy, în Fran
pregătit de IMARS ( Asociația US focusată pe reacția Maillard) și este prezentat 
pe website-ul reuniunii (www.mailla
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știință de top, majoritatea cu activitate în 
ștera purității metodelor de analiză, cartea se concentrează 

pe analiza produselor alimentare și pe noi instrumente de analiză. Aceasta
oferă cititorilor un  studiu al metodelor instrumentale  analitice moderne şi al 

elor de analiză a componentelor produselor alimentare, aditivilor și 
ților.  Fiecare capitol sintetizează concluziile cu privire la metodele 

noi de analiză, incluzând  identificarea, descrierea detaliată şi determinarea  
prime şi produse alimentare. Textul descrie 

componentele sau aditivii care pot fi analizați, explică modul de lucru, şi apoi 

Aceasta lucrare de referință cuprinde o selecție de tehnici, evaluate 
abile si metodele microbiologice rapide. Sunt de 

ții ale chimiei, fizicii, microbiologiei și metodelor  noi 
de analiză  pentru determinarea componentelor alimentare si aditivi, incluzând 
proteine, peptide, lipide, vitamine, carotenoizi, copuși clorofilieni, alergeni, 

și componente modificate genetic, reziduri de pesticide, poluanți, 
ți chimici și compuși radioactivi. A doua ediție conține 3 capitole noi, 

cu privire la asigurarea calităţii analitice, analiza carbohidraților  şi a toxinelor 
naturale din produsele alimentare, împreună cu actualizări ale celorlalte 

și multe grafice noi. 

ȚIONAL AL REACȚIEI MAILLARD 

lea Simpozion Internațional al Reacției Maillard va avea loc în 
20 septembrie 2012 la Nancy, în Franța. Programul Științific a fost 

ția US focusată pe reacția Maillard) și este prezentat 
www.maillard-nancy.fr). Acesta va oferi o privire de 
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activitate în 
ștera purității metodelor de analiză, cartea se concentrează 

asta 
oferă cititorilor un  studiu al metodelor instrumentale  analitice moderne şi al 

și 
ților.  Fiecare capitol sintetizează concluziile cu privire la metodele 

noi de analiză, incluzând  identificarea, descrierea detaliată şi determinarea  
prime şi produse alimentare. Textul descrie 

ți, explică modul de lucru, şi apoi 

ță cuprinde o selecție de tehnici, evaluate 
abile si metodele microbiologice rapide. Sunt de 

ții ale chimiei, fizicii, microbiologiei și metodelor  noi 
de analiză  pentru determinarea componentelor alimentare si aditivi, incluzând 

și clorofilieni, alergeni, 
și componente modificate genetic, reziduri de pesticide, poluanți, 

ți chimici și compuși radioactivi. A doua ediție conține 3 capitole noi, 
ților  şi a toxinelor 

naturale din produsele alimentare, împreună cu actualizări ale celorlalte 

d va avea loc în 
ța. Programul Științific a fost 

ția US focusată pe reacția Maillard) și este prezentat 
). Acesta va oferi o privire de 



 

ansamblu asupra progreselor înregistrate în domeniul chimiei, biologiei şi 
medicinei. Acesta va fi axat pe înţelegerea relevanţei chimice şi biochimice a 
reacției Maillard în știința produselor alimentare, biologi
avea onoarea de a-l avea ca invitat în deschiderea conferin
Jean-Marie Lehn laureat al Premiul Nobel în Chimie.
 
 

  

NNoouuttaattii  IIFFAA  
____________________________
 
Comunitate 

Pană în martie 2012, numărul de membri IFA a 
membri (176 persoane, 26 companii, 22 studenţi si 4 membri de onoare), care 
provin din 32 de țări europene si 29 de țări non
 

Reprezentanti Nationali (NR) si paginile tarilor
 
 In timpul ultimei intalniri a Consiliului IFA a fost decisa intensificarea 
contactului cu NR cu scopul de a le acorda sprijin special si de a gasi mai multe 
posibilitati pentru o implicare mai puternica a membrilor in fiecare tara.  
Activitatile vor include punerea informatiilor specific ale fiecarei tari, ex. pe 
programele de studiu in alimentative, training orientativ in industrie si statistici 
in industria alimentara pe fiecare “pagina a tarii” pentru 
pagina web a IFA, cum a fost 
food.net/view_ifa_members/AT).
 
Materiale de Diseminare 
 
 In plus, va atragem atentia asupra “Materialelor de Diseminare” pentru 
IFA, care sunt disponibile pe 
https://www.isekifood.net/dissemination%20materials
conectat) si pot fi folosite si modificate pentru prezentari, 
noi membri.  
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ansamblu asupra progreselor înregistrate în domeniul chimiei, biologiei şi 
medicinei. Acesta va fi axat pe înţelegerea relevanţei chimice şi biochimice a 

ției Maillard în știința produselor alimentare, biologie si medicină. Vom 
l avea ca invitat în deschiderea conferinței pe francezul  

Marie Lehn laureat al Premiul Nobel în Chimie. 

____________________________ 

Pană în martie 2012, numărul de membri IFA a crescut la  228 de 
membri (176 persoane, 26 companii, 22 studenţi si 4 membri de onoare), care 

țări europene si 29 de țări non-europene. 

 
 

si paginile tarilor 

In timpul ultimei intalniri a Consiliului IFA a fost decisa intensificarea 
contactului cu NR cu scopul de a le acorda sprijin special si de a gasi mai multe 
posibilitati pentru o implicare mai puternica a membrilor in fiecare tara.   

de punerea informatiilor specific ale fiecarei tari, ex. pe 
programele de studiu in alimentative, training orientativ in industrie si statistici 
in industria alimentara pe fiecare “pagina a tarii” pentru a face tara vizibila pe 

 facut deja pentru Austia (https://www.iseki-
). 

atentia asupra “Materialelor de Diseminare” pentru 

https://www.isekifood.net/dissemination%20materials (atunci cand sunteti 
si pot fi folosite si modificate pentru prezentari, etc. pentru a atrage 
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ansamblu asupra progreselor înregistrate în domeniul chimiei, biologiei şi 
medicinei. Acesta va fi axat pe înţelegerea relevanţei chimice şi biochimice a 

e si medicină. Vom 
ței pe francezul  

crescut la  228 de 
membri (176 persoane, 26 companii, 22 studenţi si 4 membri de onoare), care 

In timpul ultimei intalniri a Consiliului IFA a fost decisa intensificarea 
contactului cu NR cu scopul de a le acorda sprijin special si de a gasi mai multe 

de punerea informatiilor specific ale fiecarei tari, ex. pe 
programele de studiu in alimentative, training orientativ in industrie si statistici 

a face tara vizibila pe 
-



 

Premiul EQAS FOOD – Schema Europeana de Asigurare a Calitatii pentru 
Stiinta Alimentara si Nevoia Aplicatiilor Tehnologice
 
 Asigurarea calitatii studiilor superioare este un subiect cheie pentru 
promovarea calitatii si vizibilitatii institutiei dumneavoastra ca 
invatamant superior remarcabila particulara in Europa dar si pe alte 
continente. Asociatia ISEKI Food 
superiare de calitate in Stiinta si Tehnologia Alimentara pe fiecare continent si 
propane promovarea programelor dumneavoastra in toata lumea
aduce mai multa vizibilitate, promoveaza mobilitatea profesionala si 
studenteasca si creste performanta globala a programelor dumneavoastra. 
In 2011, IFA a creat cadrul EQAS
calitatea ridicata a programelor de studii alimentare
atribuirea etichetei, IFA intentioneaza sa umple un gol in recunoasterea 
calitatii  programelor de stiinta si tehnologie alimentara, ca
de-a lungul timpului in retelele 
asemenea rezultatul unui trend European de 
specializate care au aparut ca o co
domeniilor inca din 2000.  
 Premiul EQAS-FOOD este bazat pe Criteriile si Standardele 
de Studii Alimentare EQAS, care constituie o evaluare a ceea ce ar trebui sa stie 
si absolventii studiilor alimentare
in acelasi timp, un cadru pentru evaluarea calitatii diplomelor programelor 
domeniul Stiinta si Tehnologie Alimentara
acelor programe de studii care au demonstrat ca indeplinesc standardele 
Calitatii EQAS-Food. Procedura acre
Standardele si Orientarile Europene si IFA provine dintr
internaţionali.  
 Instituţia de atribuire IFA
Europeana in frontul acreditarii
stabilita in timpul procesului Bologna si reprezinta cea mai relevanta parte a 
educatiei Europei in Stiinta si Tehno
din remarcabilele proiecte Bologna, 
“Archipelago TechnoTN”. Recent,
pe acrediatrea domeniilor specific (ca ENAEE si
Alianta Europeana pentru Acrediatarea Domeniu
Asigurarea Calitatii pentru a creşte
asigurarii calităţii domeniului
asigurarea calităţii instituţionale. 
 IFA ofera acum un serviciu de acrediatare pentru programele de Stiinta 
si Tehnologie Alimentara care recunosc programele de inalta calitate 
Food Quality Award.  
 
Este institutia dumneavoastra interesata in certificarea calitatii ofertei 

educationale? Aceasta Asociatie

programelor Stiintei si Tehnologiei Alimentare ale institutiei dumneavoastra
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Schema Europeana de Asigurare a Calitatii pentru 
Nevoia Aplicatiilor Tehnologice  

Asigurarea calitatii studiilor superioare este un subiect cheie pentru 
promovarea calitatii si vizibilitatii institutiei dumneavoastra ca o institutie de 
invatamant superior remarcabila particulara in Europa dar si pe alte 
continente. Asociatia ISEKI Food (IFA) promoveaza programele de studii 
superiare de calitate in Stiinta si Tehnologia Alimentara pe fiecare continent si 

programelor dumneavoastra in toata lumea. Ii poate 
multa vizibilitate, promoveaza mobilitatea profesionala si 

studenteasca si creste performanta globala a programelor dumneavoastra.  
EQAS-FOOD pentru atribuirea unei etichete pentru 

calitatea ridicata a programelor de studii alimentare (primele doua cicluri). Cu 
intentioneaza sa umple un gol in recunoasterea 

calitatii  programelor de stiinta si tehnologie alimentara, care a fost identificata 
a lungul timpului in retelele ISEKI Erasmus. Aceasta eticheta este de 

asemenea rezultatul unui trend European de premii pentru etichete 
cializate care au aparut ca o consecinta naturala a schimbarii Europene a 

FOOD este bazat pe Criteriile si Standardele Programelor 
care constituie o evaluare a ceea ce ar trebui sa stie 

si absolventii studiilor alimentare si a ceea ce ar trebui sa fie capabili sa faca si, 
lasi timp, un cadru pentru evaluarea calitatii diplomelor programelor in 

domeniul Stiinta si Tehnologie Alimentara. Eticheta EQAS-FOOD este acordata 
acelor programe de studii care au demonstrat ca indeplinesc standardele 

Procedura acreditarii este pe deplin in conformitate cu 
Standardele si Orientarile Europene si IFA provine dintr-un vast fond de experţi 

IFA este o organizatie independenta non-profit 
ul acreditarii programelor cu domeniul specific. A fost 

stabilita in timpul procesului Bologna si reprezinta cea mai relevanta parte a 
educatiei Europei in Stiinta si Tehnologie Alimentara. Cativa membri fac parte 

proiecte Bologna, cum ar fi “Tuning Project” sau
Recent, IFA impreuna cu alte asociatii care lucreaza 

pe acrediatrea domeniilor specific (ca ENAEE si ECTNA) au creat asociatia 
Alianta Europeana pentru Acrediatarea Domeniu-Specific si Profesional si 

creşte gradul de conştientizare a importanţei
domeniului specific ca un complement esenţial la 

.  
ofera acum un serviciu de acrediatare pentru programele de Stiinta 

si Tehnologie Alimentara care recunosc programele de inalta calitate EQAS-

Este institutia dumneavoastra interesata in certificarea calitatii ofertei 

sta Asociatie va fi onorata cu inceperea acreditarii 

programelor Stiintei si Tehnologiei Alimentare ale institutiei dumneavoastra. 

NEWSLETTER 

Schema Europeana de Asigurare a Calitatii pentru 

Asigurarea calitatii studiilor superioare este un subiect cheie pentru 
de 

invatamant superior remarcabila particulara in Europa dar si pe alte 
promoveaza programele de studii 

superiare de calitate in Stiinta si Tehnologia Alimentara pe fiecare continent si 
Ii poate 

multa vizibilitate, promoveaza mobilitatea profesionala si 

pentru atribuirea unei etichete pentru 
Cu 

intentioneaza sa umple un gol in recunoasterea 
re a fost identificata 

Aceasta eticheta este de 
premii pentru etichete 

schimbarii Europene a 

Programelor 
care constituie o evaluare a ceea ce ar trebui sa stie 

si a ceea ce ar trebui sa fie capabili sa faca si, 
in 

FOOD este acordata 
acelor programe de studii care au demonstrat ca indeplinesc standardele 

ditarii este pe deplin in conformitate cu 
fond de experţi 

profit 
A fost 

stabilita in timpul procesului Bologna si reprezinta cea mai relevanta parte a 
fac parte 

” sau 
impreuna cu alte asociatii care lucreaza 

au creat asociatia 
Specific si Profesional si 

importanţei 
la 

ofera acum un serviciu de acrediatare pentru programele de Stiinta 
-

Este institutia dumneavoastra interesata in certificarea calitatii ofertei 

va fi onorata cu inceperea acreditarii 

. 



 

Pentru mai multe informatii va rugam consultati 

contactati-o pe Janna Wessels la

 
 
 
Noul Grup de Interes Special (SIG)
 
 Un nou SIG a fost stabilit de 
este crearea unui grup de referinta in ingredient
schimbului de idei in vederea prepararii proiectelor de cercetare comune
Pentru mai multe informatii va rugam vizitati 
food.net/sigs/sig4.  
 
Seria “IFA free webinars”  
 
Trei seminare web au fost deja effectuate cu succes i

• Managementul Alergenilor in Industria Alimentara

• Yissum, Technology Transfer Company 

• Modele matematice  - Simulari 

Digitale  

Puteti gasi mai multe informatii (prezentari si inregistrari) la
food.net/List-of-Webinars. 
  
Daca sunteti interesati sa dati un 

discutie va rugam sa vizitati 

pentru instructiuni. 

 
COST ACTION FA1001: APLICATIILE PENTRU “
FOOD-STRUCTURE-PROPERTY RELATIONSHIPS TO THE DESIGN OF FOODS FOR 
HEALTH, WELLNESS AND PLEASUR
http://www.foodstructuredesign.net
 
Acest proiect Cost a fost dezvoltat sub Proprietatile Structurale si Fizice ale 
Alimentelor - IFA SIG, ale caror obiective sunt:
 
�crearea unei retele de experti pentru red
stiinta material, tehnologii alimentari si nutritionisti 
�furnizarea activitatilor de training 
�schimbul ideilor si metodologiilor 
� coordonarea activităţilor de cercetare în cadrul unui proces integrat &
abordarea designului produsului 
 
Persoanele interesate de COST Action FA1001 

http://www.foodstructuredesign.net/

date expertiza accesibila publicului 

(http://www.foodstructuredesign.net/outcomes/members
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Pentru mai multe informatii va rugam consultati www.iseki-food.net sau 

o pe Janna Wessels la eqas@iseki-food.net 

(SIG) pe Compusi Bioactivi  

a fost stabilit de Pablo Ribotta. Principalele obiective ale SIG 
este crearea unui grup de referinta in ingrediente functionale si promovarea 
schimbului de idei in vederea prepararii proiectelor de cercetare comune. 
Pentru mai multe informatii va rugam vizitati https://www.iseki-

Trei seminare web au fost deja effectuate cu succes in 2012.  

Managementul Alergenilor in Industria Alimentara  

Yissum, Technology Transfer Company –Unde Stiinta Inseamna Afacere  

Simulari CFD in Procesarea Alimentelor cu Unelte 

Puteti gasi mai multe informatii (prezentari si inregistrari) la https://www.iseki-

Daca sunteti interesati sa dati un webinar sau sa sugerati un subiect de 

discutie va rugam sa vizitati https://www.iseki-food.net/IFA-Webinars

APLICATIILE PENTRU “INNOVATIVE FUNDAMENTAL 
PROPERTY RELATIONSHIPS TO THE DESIGN OF FOODS FOR 

HEALTH, WELLNESS AND PLEASURE (2010-2014)” 
http://www.foodstructuredesign.net 

dezvoltat sub Proprietatile Structurale si Fizice ale 
ale caror obiective sunt:  

crearea unei retele de experti pentru reducerea decalajului dintre omul de 
stiinta material, tehnologii alimentari si nutritionisti  

furnizarea activitatilor de training  
schimbul ideilor si metodologiilor  
coordonarea activităţilor de cercetare în cadrul unui proces integrat & 

 

COST Action FA1001 se pot inregistra pe site la 

http://www.foodstructuredesign.net/ si datele lor vor fi afisate in baza de 

la publicului 

http://www.foodstructuredesign.net/outcomes/members) 
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sau 

Principalele obiective ale SIG 
si promovarea 

. 
-

 

-

subiect de 

Webinars 

PROPERTY RELATIONSHIPS TO THE DESIGN OF FOODS FOR 



 

Ca utilizator inregistrat oricine poate pune, de asemenea, date ale companiei/ 
institutiei la dispozitia publicului prin 
partilor interesate la: 
http://www.foodstructuredesign.net/node/add/stakeholder
 
 

  

  

NNOOUUTTAATTII  DDEESSPPRREE  TTRRAAIINN
____________________________
 
ACADEMIA EUROPEANĂ PENTRU EDUCAŢIE ŞI CERCETARE
    - Urmatorul curs
 
Academia Europeană pentru Educaţie şi Cercetare
(http://www.academy-europa.eu/
�  " Programele Comunitare, Fondurile

Europene " care va avea loc in Rovinj (Croatia) de pe
 
Gasiti toate informatiile la:  http://www.academy
europa.eu/master/community_programmes_structural_funds_application_for
m.pdf 
________________________________
 
SCOALA DE VARA “LONGITUDINAL AND LIF

3-7 septembrie 2012 
Universitatea de Vara Antwerp  
 
  Aceasta SCOALA are ca scop sa aduca mai aproape partile sociale si 
biologice ale acestui domeniu de cercetare sis a construiasca capacitatea 
inceputului de cariera a unei retele Europene de cercetare. Scoala de vara se 
adreseaza studentilor la doctorat, post
(cercetare) care sunt interesati in explorarea potentialului cercetarii
vor sa-si dezvolte mai mult anumite 
 
 Cursul include lectii si discutii conduse de cercetatori cu experienta.
Exemplele sunt extrase dintr-o ga

ilustrate cu rezultate sociale şi biologice cursul vieţii

computer dezvolta abilitatile practice, cu prezentari in ultima zi si discutii la 
masa rotunda care ofera un feedback construct
Printre savantii invitati pentru Scoala de vara a anului 2012 sunt: 
Aassve; Francesco Billari; Mel Bartley; David Blane; Glen H. Elder; Cees
Harvey Goldstein; Aat Liefbroer; Dimitri
Matthias Richter. 
Pentru mai multe informatii:  www.ua.ac.be/cello/summerschool
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Ca utilizator inregistrat oricine poate pune, de asemenea, date ale companiei/ 
institutiei la dispozitia publicului prin completarea formularului bazei de date a 

http://www.foodstructuredesign.net/node/add/stakeholder 

NNIINNGG  
____________________________ 

PENTRU EDUCAŢIE ŞI CERCETARE SOCIALA 
Urmatorul curs - 

pentru Educaţie şi Cercetare Sociala 
europa.eu/) organizeaza: 

ondurile Structurale şi Proiectele de Dezvoltare 

Rovinj (Croatia) de pe 9 pana pe 17  mai 2012.  

http://www.academy-
europa.eu/master/community_programmes_structural_funds_application_for

________________________________ 

LONGITUDINAL AND LIFE COURSE RESEARCH”  

 

are ca scop sa aduca mai aproape partile sociale si 
biologice ale acestui domeniu de cercetare sis a construiasca capacitatea 
inceputului de cariera a unei retele Europene de cercetare. Scoala de vara se 
adreseaza studentilor la doctorat, post-doctorat si student la master 
(cercetare) care sunt interesati in explorarea potentialului cercetarii sau care 

anumite aptitudini.  

Cursul include lectii si discutii conduse de cercetatori cu experienta.
o gamă largă de seturi de date longitudinale şi 

ilustrate cu rezultate sociale şi biologice cursul vieţii. Sesiunile de laborator pe 
dezvolta abilitatile practice, cu prezentari in ultima zi si discutii la 

masa rotunda care ofera un feedback constructiv.  
Printre savantii invitati pentru Scoala de vara a anului 2012 sunt: Arnstein
Aassve; Francesco Billari; Mel Bartley; David Blane; Glen H. Elder; Cees Elzinga; 

Liefbroer; Dimitri Mortelmans; Hill Kulu; Karel Neels; 

www.ua.ac.be/cello/summerschool 
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bazei de date a 

are ca scop sa aduca mai aproape partile sociale si 
biologice ale acestui domeniu de cercetare sis a construiasca capacitatea 
inceputului de cariera a unei retele Europene de cercetare. Scoala de vara se 

student la master 
sau care 

Cursul include lectii si discutii conduse de cercetatori cu experienta. 
mă largă de seturi de date longitudinale şi 

Sesiunile de laborator pe 
dezvolta abilitatile practice, cu prezentari in ultima zi si discutii la 

Arnstein 
Elzinga; 

Neels; 



 

 
 

DDIIVVEERRSSEE  
____________________________
 
O COMUNITATE A CUNOASTERII S
de Roger Fenwick   

 
 Institutul European pentru Inovare si Tehnologie, EIT

www.eit.europa.eu, a fost fondat in 2008 pentru imbunatatirea inovarii 
peisajului si pentru a integra mai efficient elementele Triunghiului de 
Cunoastere, [Educatie, Cercetare

conducatoarele crearii bogatiei economice. 
propuneri au fost selectate pentru a sustine 
Inovatie, KICs, in sectoarele 
[Laboratoarele EIT ICT] si Energie Durabila
concrete ale KICs sunt personalul 
KICs individuale sunt finanţate prin intermediul parteneriatelor public / privat, 
organizate în jurul Centrelor de Colocare, CLC
gamă largă de medii, inclusiv mediul academic, organizaţiile de cercetare, 
companii mari şi IMM-uri. In Agenda sa Strategica de Inovare, ASI, 
Inovatie dincolo de 2014, EIT a id
incluzand trei in 2014 si 2017. Prioritatile pe anul 2014 ale Comisiei Europene 
includ Sanatatea, Materii prime si Alimente; totusi
Parlamentul European şi Consiliul de Miniştri

propunerilor oficiale.  
 Un process de jos in sus a inceput cu 
CCI alimentara”; o retea mica, stabilita de colegii danezi si suedezi din 
si inclusiv partenerii academici, cercetatori si indus
Franta, Italia, Ţările de Jos/Belgia
proiect FoodBEST, www.foodbestoresund
semnificativ de “cumparare” de la partile interesate din toate partile Europei, 
deoarece, atunci cand e prezentata, propunerea trebuie sa angajeze toate 
regiunile europene printr-o combinatie de Centre de Colocatie, 
twinning and networking. 
 Trei provocari cheie vor conduce 
Securitate, durabilitate si siguranta alimentara, Schimbarile climatice si 

presiunea pe resurse si Sanatatea umana si imbatranirea populatiei

moment ce acestea sunt provocari globale vor
aliniere cu Orizont 2020, care va incepe in
si CCI-ul sau. Interactiunile intre CCI
mai bune practici si experiente,  
facilitate transfer of best practice and experience, 
zonelor interfaciale [Alimente/Schimbarea climatica; Alimente
Alimente/Sanatate]. Totusi, However, 
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TATE A CUNOASTERII SI INOVARII KIC, PENTRU ALIMENTE 

European pentru Inovare si Tehnologie, EIT

a fost fondat in 2008 pentru imbunatatirea inovarii 
si pentru a integra mai efficient elementele Triunghiului de 

Cercetare si Afaceri] din moment ce acestea sunt 
conducatoarele crearii bogatiei economice.  In 2009, trei din cele optsprezece 
propuneri au fost selectate pentru a sustine Comunitatile de Cunoastere si 

in sectoarele Schimbarii Climatice [Climate-KIC], ICT 
Energie Durabila [KIC InnoEnergy]. Rezultatele 

concrete ale KICs sunt personalul instruit corespunzator si afaceri.  
sunt finanţate prin intermediul parteneriatelor public / privat, 

Centrelor de Colocare, CLC, care includ persoane dintr-o 
gamă largă de medii, inclusiv mediul academic, organizaţiile de cercetare, 

Agenda sa Strategica de Inovare, ASI, Investind in 

a identificat necesitatea lansarii mai multor  CIC, 
Prioritatile pe anul 2014 ale Comisiei Europene 

includ Sanatatea, Materii prime si Alimente; totusi, prioritatea finala va implica 

Parlamentul European şi Consiliul de Miniştri, şi depind de evaluarea 

Un process de jos in sus a inceput cu scopul de a depune o "propunere
CCI alimentara”; o retea mica, stabilita de colegii danezi si suedezi din Øresund 
si inclusiv partenerii academici, cercetatori si industriali din Danemarca/Suedia, 

Belgia si UK/Irlanda, au lucrat impreuna la un 
foodbestoresund.eu. Totusi, va fi nevoie de un grad 

“cumparare” de la partile interesate din toate partile Europei, 
deoarece, atunci cand e prezentata, propunerea trebuie sa angajeze toate 

o combinatie de Centre de Colocatie, clustering, 

Trei provocari cheie vor conduce ordinea de zi a CCI Alimentara; 
Securitate, durabilitate si siguranta alimentara, Schimbarile climatice si 

Sanatatea umana si imbatranirea populatiei. Din 
moment ce acestea sunt provocari globale vor necesita raspunsuri globale in 

care va incepe in 2014 si include finantare pentru EIT 
ul sau. Interactiunile intre CCI-urile individuale vor facilita transferul celor 

mai bune practici si experiente,  Interactions between individual KICs will 
transfer of best practice and experience, si optimizarea acoperirii 

Alimente/Schimbarea climatica; Alimente/ICT; 
However, caile alimentare pentru sanatate si 
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European pentru Inovare si Tehnologie, EIT 
a fost fondat in 2008 pentru imbunatatirea inovarii 

si pentru a integra mai efficient elementele Triunghiului de 
din moment ce acestea sunt 

trei din cele optsprezece 
Comunitatile de Cunoastere si 

ICT 
Rezultatele 

sunt finanţate prin intermediul parteneriatelor public / privat, 
o 

gamă largă de medii, inclusiv mediul academic, organizaţiile de cercetare, 
Investind in 

, 
Prioritatile pe anul 2014 ale Comisiei Europene 

va implica 

, şi depind de evaluarea 

scopul de a depune o "propunere 
Øresund 

triali din Danemarca/Suedia, 
si UK/Irlanda, au lucrat impreuna la un 

va fi nevoie de un grad 
“cumparare” de la partile interesate din toate partile Europei, 

deoarece, atunci cand e prezentata, propunerea trebuie sa angajeze toate 
clustering, 

ordinea de zi a CCI Alimentara; 
Securitate, durabilitate si siguranta alimentara, Schimbarile climatice si 

. Din 
necesita raspunsuri globale in 
si include finantare pentru EIT 

urile individuale vor facilita transferul celor 
individual KICs will 

si optimizarea acoperirii 
/ICT; 

caile alimentare pentru sanatate si 



 

bunastare sunt considerate a se incadra in 
alimentare. 
CCi-ul alimentar propus va construe pe experienta capatata din dezvoltarea 
Platformei Europene Tehnologice Alimentare pentru Viata
www.fooddrinkeurope.eu, si doua 
Programming Initiatives, JPIs
Schimbare Climatica, www.faccejpi
Sanatoasa, www.healthydietforhealthylife
 Dat fiind accentual pe invatamantul superior european in studiile 
alimentare, activitatile de retea si strategice, 
sale, incluzand ISEKI_Food 4 in curs de desfasurare
juca un rol important in identificarea si alinierea 
invatamantului superior pentru optimizarea impactului unui CCI Alimentar 
Mai mult, iesirile proiectului FP7 TRACK_FAST
identificarea cerintelor de instruire si de cariera ale viitorilor oameni de stiinta 
a alimentelor si tehnologi europeni, si implementarea unei strategii 
de recrutare a urmatoarei generatii de conducatori in aceste domenii, 
platformă largă, care va sprijini evoluţiile în învăţământul european.
Natura atipica a industriei alimentara si a bauturilor
a IMM-urilor şi a microîntreprinderilor,
dezvoltarii unei propuneri convingatoare CCI alimentara si, ulterior, 
administrarea şi optimizarea impactul acesteia pe întreg teritoriul UE.
 Membrii parteneriatului care dezvolta CCI

inainte catre discutii viitoare cu colegii din 

cum pot fi integrate cel mai bine cunostintele si experienta lor pentru avantaj 

reciproc si impact maxim.  

 

 
GRADUL DE ANGAJARE AL ABSOLVENTILOR 
INVATAMANTULUI SUPERIOR  
 
 Universitatea din Ljubljana 
consorţii internaţionale, deschizand un apel pentru idei pentru conferinta 
internationala. Conferinta va avea loc la Universitatea din 
Slovenia) pe 27 & 28 Septembrie
la dezvoltarile recente ale invatamantului superior privind gradul de angajare 
al absolventilor si succesul in cariera.
Ei asteapta cu nerabdare sa primeasca idei pentru
 a) prezentatori, lucrari si prezentari
de o pagina in aceasta etapa preliminara
 b) (co)organizarea intalnirilor paralele
(organizatorul va avea capacitatea de a gazdui cateva evenimente 
 c) experti academici in Afaceri si Economie, Educatie si Predare, 
Sociologie si Studii Politice, Inginerie, Medicina si Stiinta vietii doritori de a 
comenta rezumatul domeniului executiv 
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onsiderate a se incadra in domeniul de competenţă al unei CCI 

ul alimentar propus va construe pe experienta capatata din dezvoltarea 
Platformei Europene Tehnologice Alimentare pentru Viata,

si doua  Initiative Comune de Programare (Joint 
Programming Initiatives, JPIs), Agricultura, Securitate Alimentara si

faccejpi.com, si O Dieta Sanatoasa pentru o Viata 
healthylife.eu.  

Dat fiind accentual pe invatamantul superior european in studiile 
activitatile de retea si strategice, reteaua  ISEKI Food si proiectele 

in curs de desfasurare, sunt plasate ideal pentru a 
juca un rol important in identificarea si alinierea curiculei inovatoare a 
invatamantului superior pentru optimizarea impactului unui CCI Alimentar . 

FP7 TRACK_FAST, www.trackfast.eu, setat pentru 
identificarea cerintelor de instruire si de cariera ale viitorilor oameni de stiinta 
a alimentelor si tehnologi europeni, si implementarea unei strategii europene 
de recrutare a urmatoarei generatii de conducatori in aceste domenii,  oferă o 
platformă largă, care va sprijini evoluţiile în învăţământul european. 

industriei alimentara si a bauturilor, cu dominaţia coplesitoare
urilor şi a microîntreprinderilor, cresc provocarile si oportunitatile 

dezvoltarii unei propuneri convingatoare CCI alimentara si, ulterior, 
administrarea şi optimizarea impactul acesteia pe întreg teritoriul UE. 

Membrii parteneriatului care dezvolta CCI-urile alimentare privesc 

inainte catre discutii viitoare cu colegii din ISEKI si TRACK_FAST pentru a vedea 

cum pot fi integrate cel mai bine cunostintele si experienta lor pentru avantaj 

ABSOLVENTILOR & SISTEMELE MANAGEMENTULUI 

Ljubljana si reteaua DEHEMS sunt, în cooperare cu 
deschizand un apel pentru idei pentru conferinta 

Conferinta va avea loc la Universitatea din Ljubljana (Ljubljana, 
rie 2012. Tema generala a conferintei se refera 

la dezvoltarile recente ale invatamantului superior privind gradul de angajare 
al absolventilor si succesul in cariera.  
Ei asteapta cu nerabdare sa primeasca idei pentru:  

lucrari si prezentari (ne puteti trimite deja un abstract 
de o pagina in aceasta etapa preliminara); 

intalnirilor paralele, sesiunilor si workshopuri
organizatorul va avea capacitatea de a gazdui cateva evenimente “twin”); 

experti academici in Afaceri si Economie, Educatie si Predare, 
Sociologie si Studii Politice, Inginerie, Medicina si Stiinta vietii doritori de a 
comenta rezumatul domeniului executiv DEHEMS la workshopuri; 
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domeniul de competenţă al unei CCI 

ul alimentar propus va construe pe experienta capatata din dezvoltarea 
, 

Joint 
Securitate Alimentara si 

si O Dieta Sanatoasa pentru o Viata 

Dat fiind accentual pe invatamantul superior european in studiile 
proiectele 

sunt plasate ideal pentru a 
curiculei inovatoare a 

. 
pentru 

identificarea cerintelor de instruire si de cariera ale viitorilor oameni de stiinta 
europene 

oferă o 

plesitoare 
cresc provocarile si oportunitatile 

dezvoltarii unei propuneri convingatoare CCI alimentara si, ulterior, 

urile alimentare privesc 

pentru a vedea 

cum pot fi integrate cel mai bine cunostintele si experienta lor pentru avantaj 

ULUI 

în cooperare cu 
deschizand un apel pentru idei pentru conferinta 

Ljubljana (Ljubljana, 
se refera 

la dezvoltarile recente ale invatamantului superior privind gradul de angajare 

act 

uri 



 

 d) partile interesate relevante HE 
angajatorilor, factorii de decizie politică
participarea la workshopuri;   
 e) postere in ceea ce priveste urmatoarea structura preliminara a 
conferintei: 
http://www.dehemsproject.eu/static/uploaded/htmlarea/files/DHS_2nd_Conf
erence_-_Preliminary_Programme_Structure.pdf
to dehems@fdv.uni-lj.si.  
Pentru mai multe informatii, va rugam vizitati
 

  

  

EEVVEENNIIMMEENNTTEE  
____________________________
 
 

Summerlab 2012 
Data: 8-20 iulie,  2012 
Mai multe informatii: http://www.hs
Locul desfasurarii: HOCHSCHULE OSNABRÜCK Osnabrueck, Germany

 

NOU! HEFAT20129th International Conference on Heat Transfer, Fluid 
Mechanics and Thermodynamics
Data: 16-18 iulie, 2012 
Mai multe informatii: http://edas.info/web/hefat2012/index.html
Locul desfasurarii: Intercontinental Hotel, Malta

 

16th World Congress of Food Science and Technology
Data: 5-9 august,  2012 
Mai multe informatii: http://iufost.org.br/
Locul desfasurarii: Foz do Iguaçu, Brazil

 

NOU! The East-Meets-West on Innovation and Entrepreneurship Congress 
and Exhibition 
Data: 1-4 septembrie, 2012 
Mai multe informatii: http://www.eastmeetswest.eu.com/
Locul desfasurarii: University of Cyprus, Nicosia
 

NOU! LLCR Summer School 2012
Data: 3-7 septembrie, 2012 
Mai multe informatii: 
http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.CELLOSUMMERSCHOOL
Locul desfasurarii: Antwerpen, Belgium
 

NOU! 5th European Conference on Sensory and Consumer Research
Data: 9-12 septembrie, 2012 
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partile interesate relevante HE (manageri HE, reprezentantii 
factorii de decizie politică, organizatiile studentesti…) pentru 

in ceea ce priveste urmatoarea structura preliminara a 

http://www.dehemsproject.eu/static/uploaded/htmlarea/files/DHS_2nd_Conf
_Preliminary_Programme_Structure.pdf 

va rugam vizitati http://www.dehems-project.eu/.

____________________________ 

http://www.hs-osnabrueck.de/summer-lab.html 
HOCHSCHULE OSNABRÜCK Osnabrueck, Germany 

HEFAT20129th International Conference on Heat Transfer, Fluid 
Mechanics and Thermodynamics 

http://edas.info/web/hefat2012/index.html 
: Intercontinental Hotel, Malta 

16th World Congress of Food Science and Technology 

http://iufost.org.br/ 
Foz do Iguaçu, Brazil 

West on Innovation and Entrepreneurship Congress 

http://www.eastmeetswest.eu.com/ 
: University of Cyprus, Nicosia 

LLCR Summer School 2012 

http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.CELLOSUMMERSCHOOL 
: Antwerpen, Belgium 

5th European Conference on Sensory and Consumer Research 
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in ceea ce priveste urmatoarea structura preliminara a 

 



 

Mai multe informatii: http://www.eurosense.elsevier.com/
Locul desfasurarii: Bernexpo, Bern, Switzerland
 

Food ingredients South America (FiSA) 2012
Data: 18-20 septembrie,  2012  
Mai multe informatii: http://www.fi
Locul desfasurarii: Expo Center Norte, São Paulo
 

CONACTA 2012 
Data: 25-28 septembrie,  2012  
Mai multe informatii: https://www.iseki
Locul desfasurarii: Bogotá, Colombia

 
NOU! International Conference: Employability of Graduates & Higher 
Education Systems 
Data: 27-28 septembrie, 2012 
Mai multe informatii: http://www.dehems
Locul desafasurarii: University of Ljubljana, Slovenia
 

NOU! V International Symposium on Sourdough 
Future Foods 
Data:  10-12 octombrie, 2012 
Mai  multe informatii: www.vtt.fi/sourdough2012
Locul desfasurarii: Hotel Hilton Strand , Helsinki, Finland
 

NOU! FIESTA 2012 - International Nonthermal Food Processing 
Data: 16-17 octombrie, 2012 
Mai multe informatii: http://www.linkedin.com/
Locul desfasurarii: Bayview Eden Hotel, Melbourne, Australia
 

7th Conference of The World Mycotoxin Forum® and the XIIIth IUPAC 
International Symposium on Mycotoxins 
Data:  5-9 noiembrie,  2012  
Mai multe informatii: http://www.wmfmeetsiupac.org/
Locul desfasurarii:Rotterdam, the Netherlands
 

NOU! EHEDG World Congress on Hygienic Engineering & Design 2012
Data: 7-8 noiembrie, 2012 
Mai multe informatii: http://www.ehedg
Locul desfasurarii: Chamber of Commerce, Valencia, Spain
 

5th European Public Health Conference
Data: 8-10 noiembrie,  2012  
Mai multe informatii: http://www.eupha.org/site/upcoming_conference.php
Locul desfasurarii: Hilton Conference, Centre, Malta
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http://www.eurosense.elsevier.com/ 
: Bernexpo, Bern, Switzerland 

Food ingredients South America (FiSA) 2012 
 

http://www.fi-events.com.br/index.php 
: Expo Center Norte, São Paulo, Brazil 

 
https://www.iseki-food.net/webfm_send/1459 

: Bogotá, Colombia 

International Conference: Employability of Graduates & Higher 

http://www.dehems-project.eu/en/second-conference/ 
: University of Ljubljana, Slovenia 

V International Symposium on Sourdough - Cereal Fermentation for 

www.vtt.fi/sourdough2012 
: Hotel Hilton Strand , Helsinki, Finland 

International Nonthermal Food Processing Workshop 

http://www.linkedin.com/ 
: Bayview Eden Hotel, Melbourne, Australia 

7th Conference of The World Mycotoxin Forum® and the XIIIth IUPAC 
International Symposium on Mycotoxins and Phycotoxins 

http://www.wmfmeetsiupac.org/ 
:Rotterdam, the Netherlands 

EHEDG World Congress on Hygienic Engineering & Design 2012 

http://www.ehedg-congress.org/ 
: Chamber of Commerce, Valencia, Spain 

European Public Health Conference 

http://www.eupha.org/site/upcoming_conference.php 

: Hilton Conference, Centre, Malta 
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NOU! International conference Chemical Reactions in Foods VII
Data: 14-16 noiembrie, 2012 
Mai multe informatii: http://www.crf2012.eu/
Locul desfasurarii: Masaryk College, Prague, Czech Republic
 

NOU! IV Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
Córdoba 2012 (CICyTAC 2012)"Challenges for a sustainable and competitive 
production" 
Data: 14-16 noiembrie,  2012  
Mai multe informatii: www.mincytalimentos.cba.gov.ar
Locul desfasurarii: Pavilion Argentina, Universidad 
Córdoba - Argentina 
 

EFFoST 2012 - A Lunch Box for Tomorrow : An interactive combination of 
integrated analysis and specialized knowledge of food
Data: 20-23 noiembrie,  2012  
Mai multe informatii: http://www.effostconference.com/
Locul desfasurarii: Le Corum Montpellier ,France
 

NOU! MAM-12 
Data: 21-25 noiembrie, 2012 
Mai multe informatii: http://www.mam12.ksrct.ac.in/
Locul desfasurarii: Hotel Le Meridien, Coimbatore, India
 

NOU! 3rd Annual European Food Manufacturing and Safety Forum 2013
Data: ianuarie 2013 
Mai multe informatii: http://www.foodmanufacturingevent.com/
Locul desfasurarii: Netherlands 
 

Euro Food Chemistry XVII 
Data: 7-10 mai,  2013 
Mai multe informatii: http://www.arber.com.tr/eurofoodchemxvii.org/
Locul desfasurarii: Istanbul, Turkey
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International conference Chemical Reactions in Foods VII 

http://www.crf2012.eu/ 
: Masaryk College, Prague, Czech Republic 

IV Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
"Challenges for a sustainable and competitive 

www.mincytalimentos.cba.gov.ar 
Pavilion Argentina, Universidad Nacional de Córdoba. 

A Lunch Box for Tomorrow : An interactive combination of 
integrated analysis and specialized knowledge of food 

http://www.effostconference.com/ 
: Le Corum Montpellier ,France 

http://www.mam12.ksrct.ac.in/ 
: Hotel Le Meridien, Coimbatore, India 

3rd Annual European Food Manufacturing and Safety Forum 2013 

http://www.foodmanufacturingevent.com/ 
 

http://www.arber.com.tr/eurofoodchemxvii.org/ 
: Istanbul, Turkey 
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Please join us in making a difference
 

These projects have been funded with support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
 

Asociatia ISEKI-Food  
c/o Department of Food Science and Technology 
Muthgasse 18, A-1190 Vienna, Austria 
Tel: +43-1-36006-6294, Fax: +43-1-36006-6289,  
email: office@iseki-food.net 
https://www.iseki-food.net/    
registered under Austrian law ZVR: 541528038 

 

NEWSLETTER

 

Please join us in making a difference 

the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  
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