
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

Editorial  
de Paola Pittia 
 
Dragi parteneri ai ISEKI_Food 4 și prieteni ai ISEKI_Food, 
ediția 7 a newsletter-ului rețelei ISEKI_Food este bogat în informații importante 

pentru partenerii proiectului dar și pentru prietenii rețelei și sperăm să vă facă plăcere sa 
îl citiți.  
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În încercarea de a scrie acest editorial am început să mă gândesc la succesul celei 
de-a doua întâlniri globale care a avut loc în Kaunas în luna mai, și la activitățile în curs de 
desfășurare care au nevoie de o atenție deosebită în următoarele luni ale proiectului.  

La această întâlnire am simțit și am văzut angajamentul participanților, voința lor de 
a contribui la activitățile proiectului, schimburile de idei și sugestii atât în grupurile mari 
cât și în grupurile mici în timpul discuțiilor sau pauzelor… De asemenea a fost o plăcere 
pentru mine sa văd cum participanții care au participat pentru prima oară la întâlnirea de 
proiect a ISEKI_Food au fost introduși cu ușurință în rețeaua “mediu”.  

Sunt sigură că fiecare dintre noi ține legătura cu prieteni și colegi care nu fac parte 
din rețeaua proiectului ISEKI_Food 4, și trebuie să facem tot ce putem pentru a disemina 
rezultatele activităților noastre. 

Toate cele bune, Paola 
 

 
 

PPrrooiieecctteellee  IISSEEKKII__FFoooodd  
_____________________________ 
 

A 2-A ÎNTÂLNIRE GLOBALĂ A PROIECTULUI ISEKI FOOD 4, KAUNAS, 
LITUANIA 

 
A doua întâlnire globală a proiectului 
ISEKI_Food 4 a avut loc intre 15 – 17 mai în 
cadrul Universității de Tehnologie din Kaunas 
(KTU) în Lituania, în care au participat 91 de 
persoane din 30 de țări. Pentru mulți dintre noi 
aceasta a fost prima vizită în Lituania și sunt 
sigură că nu va fi ultima! 
Întâlnirea de proiect a început cu prezentarea 
Prof. Daiva Leskauskaitė, Șef de Departament, 
descriind educația, cercetarea și activitățile de 
consultare ale personalului și studenților 

Tehnologiei Alimentelor din cadrul KTU. Acestea au fost urmate de câteva informații 
interesante despre cadrul actual educațional UE în FS&T și cariera profesională a 
profesioniștilor din industria alimentară, prezentate de coordonatorul proiectului Paola 
Pittia.  
Restul întâlnirii a fost despre angajarea partenerilor în activitățile pachetelor de lucru, 
workshopuri de brainstorming și discuții în panel interactive despre subiecte ca: noi 
aptitudini pentru noi locuri de muncă sau probleme etice în FS&T. Informațiile au fost 
prezentate de asemenea în cadrul rețelelor Track_Fast și AQUAT-NET  
Nu uitați că toate prezentările sunt  disponibile în cadrul secțiunii întâlniri de afaceri pe 
website-ul proiectului(http://www.iseki-food4.eu/members/meetings/om_kaunas_2013). 
 

http://www.iseki-food4.eu/members/meetings/om_kaunas_2013
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WORKSHOP: TRANSFER DE CUNOȘTINȚE ȘI TEHNOLOGII ÎN DOMENIUL 
ALIMENTAR  
 

 
 

 

Pe 16 mai 2013, proiectul ISEKI_Food4 a organizat workshop-ul “Transfer de cunoștințe și 
tehnologii în domeniul alimentar” cu ajutorul Asociației IFA și a Universității de Tehnologie 
din Kaunas.  
Principalele obiective ale acestui eveniment au fost definirea principalelor forțe de 
conducere ale transferului de cunoștințe și tehnologie în domeniul alimentar, identificarea 
nevoii de pregătire pentru profesioniștii din domeniul științei și tehnologiei alimentare. 
Programul și prezentările sunt disponibile pe site-ul proiectului ISEKI_Food4:  
http://www.iseki-food4.eu/work_packages/wp5.  
 
 
 
 
 
 

http://www.iseki-food4.eu/work_packages/wp5
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INTRODUCERE ÎN STRATEGIILE DE PREDARE ȘI ÎNVĂȚARE APLICATE 
STUDIILOR ALIMENTARE  
De Anna McElhatton, Richard Marshall, Alena Pistovcakova, Luis Cunha, Sinead Ryan, 
Peter Mitchell și  Jesus Frias. 
 
Activitățile anterioare ale ISEKI 4 au demonstrat importanța ”educării educatorului” în 
tehnicile inovative de predare și învățare.  ISEKI4 pregătește un training de calificare 
pentru a introduce profesioniști ai industriei alimentare în acest domeniu 
Stabilirea unui premiu pentru recunoașterea pregătirii educaționale a personalului va 
spori rolul practicant în spațiul european al educației.  
Pentru completarea acestui modul persoanele participante ar trebuie să fie capabile să 
demonstreze:  

 O cunoaștere generală a domeniului de predare și învățare aplicată studiilor 
alimentelor  

 Abilitatea de a reflecta utilitatea și obiectivele diferitelor unelte pedagogice 
aplicate studiilor alimentelor  

 Abilitatea de a integra unelte simple de predare și învățare în propria activitate de 
pregătire  

Programul modulului poate fi văzut în tabelul 1: 
Programul va oferi o experiență deosebită în predatul și învățatul inovativ aplicate direct 
domeniilor relevante de studii alimentare (ex. industria alimentară, etică alimentară, 
dezvoltarea produselor alimentare) și va oferi participanților oportunitatea de a împărtăși 
și de a învăța din diferitele experiențe din jurul UE.  
 
Tabel 1 Programul modulului  

Strategia modulului/program scurt  2013  2014 

09  10  11  12  01  02  03  04  05  

Introducere în predarea inovativă  
(Richard Marshall)  ▲▲            ▲     

Învățarea experențială aplicată laboratoarelor  
din industria alimentară  
(Lynn McIntyre, Sinead Ryan)  ▲  ▲             

Strategii de învățare amestecate  
(Luís Cunha & Ana Pinto de Moura)     ▲▲             

Dezvoltarea unui modul despre studiile alimentare 
cu strategii de grup, de la egal la egal și de  
auto-evaluare   
(Richard Marshall)     ▲  ▲            

Strategii de predare inovativă pentru dezvoltarea 
produselor alimentare  
(Peter Ho, Kris Krisbergsson)        ▲  ▲         

Experimente virtuale în știința alimentelor  
(Ferruh Erdoguh)            ▲▲      
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Invatarea centrata pe studenți. Învățarea bazată  
pe probleme 
(Rui Costa)               ▲▲     

Aplicarea științei informației și a modelării asupra 
predării și învățării studiilor alimentare  
(Ferruh Erdoguh)                 ▲▲    

Etica alimentară și etica profesională   
(Marco Dalla Rosa, Anna McHelhatton)                 ▲▲   

Training de comunicarea riscurilor prin jocul de  
roluri pentru predarea studiilor alimentare 
(Richard Marshall)                 ▲▲   

EVALUARE FORMATIVĂ        1 2        3  

Prezentări în Atena și evaluări sumative                          ▲   

 
Daca doriți să participați la acest modul îl puteți contacta pe:  
Jesús María Frías Celayeta, PhD CFS 
Ceann Cúntóir| Assistant Head  
Scoil Eolaíocht an Bhia agus Sláinte an Chomhshaoil|School of Food Science and Environmental Health 
Coláiste Eolaíochtaí agus Sláinte| College of Sciences and Health, 
Institiúid Teicneolaíochta Átha Cliath| Dublin Institute of Technology, 
Sráid Chathal Brugha, Baile Átha Cliath 1, Éire|Cathal Brugha Street, Dublin 1, Ireland 
F: +353-1-4024459  

E: jesus.frias@dit.ie 
W: http://fseh.dit.ie/o4/StaffListing/JesusFrias.html 
 
 

 

ȘȘttiirrii  ddee  llaa  ppaarrtteenneerriiii  IIFFOOOODD44  

______________________________________________________  
 
“Cross-border network for knowledge transfer and innovative development 
in wastewater treatment “ 

 

                            
 

mailto:james.curtin@dit.ie
http://fseh.dit.ie/o4/StaffListing/JesusFrias.html
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Universitatea din Szeged, Facultatea de Inginerie (Ungaria) și Universitatea Novi Sad, 
Facultatea de Tehnologie (Serbia), au avut o propunere de succe pentru un grant IPA. 
Titlul proiectului:  “Cross-border network for knowledge transfer and innovative 
development in wastewater treatment” (acronym:  WATERFRIEND). 
Obiectivele principale ale proiectului sunt pregătirea angajaților Serbiei pentru a folosi 
echipament și a stabili lecții practice pentru studenți de către experți din Ungaria; 
îmbunătățirea sistemului educațional și a transferului de cunoștințe în domeniul apei 
uzate.  
În cadrul primei întâlniri de proiect 10.06.2013 în Szeged, proiectul ISEKI_Food4 și IFA au 
fost introduse de către Cecilia Hodúr pentru a disemina rezultatele proiectului ISEKI.  
 

       
 

Centrul de Cercetare, Inovare și Diseminare FoRC din cadrul Universității 
din São Paulo (Brazilia) 
 
Fundația de stat pentru cercetare São Paulo (FAPESP), a aprobat recent crearea a 17  
RIDCs (Research, Innovation and Dissemination Centers). Toate Centrele dezvoltă activități 
legate de aplicarea rezultatelor lor, creare inovativă și diseminarea cunoștințelor către 
diverse sectoare ale societății.  
Topicuri importante pentru economie și sănătatea publică din Brazilia sunt alimentele și 
nutriția. Pentru a face față complexității acestor topicuri, a fost creat Centrul de Cercetare 
a Produselor Alimentare (FoRC), coordonat de către Bernadette Franco.  
Transferul tehnologiei și diseminarea cunoștințelor sunt obiective importante ale noului 
FoRC. Cooperarea cu industria alimentară, cu guvernul și cu alte sectoare ale societății 
este satisfăcută prin asistența Agenției de Inovare USP, de asemenea responsabilă pentru 
marketingul și comercializarea proprietății intelectuale generate.  
Contact: forc@usp.br (website în construcție). 
 
 

 
Între 3 și 5 octombrie 2013 Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor (Universitatea 
Dunărea de Jos) din Galați, România va fi gazda celui de-al 6-lea simpozion internațional 
EuroAliment – AROUND FOOD - www.euroaliment.ugal.ro. Misiunea EuroAliment este de 
a aduce împreună oameni de știință, producători, experți care aparțin asociațiilor 
alimentare, experți care lucrează pe piața alimentară, management, medicină, pentru a 
schimba cunoștințe și a deschide noi provocări pentru viitoare proiecte. Organizatorii 
sunt: Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, Universitatea Dunărea de Jos (UDJ), 

http://www.euroaliment.ugal.ro/
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Asociația ISEKI Food (IFA), Asociaţia Specialiştilor de Industrie Alimentară din România 
(ASIAR), Asociația Generală a inginerilor din România (AGIR), Asociația Specialiștilor în 
Biotehnologie Aplicată (ASBA). Lucrările selectate vor fi publicate în Analele Universității 
Dunărea de Jos din Galați - Fascicle VI Food Technology- Scopus publication 
http://www.ann.ugal.ro/tpa/ sau în Romanian Food Biotechnology 
http://bioaliment.ugal.ro/33ejournal.htm. Persoană de contact: Gabriela Iordachescu 
gabriela.iordachescu@ugal.ro  

 
 
Competiția studențească IFST Northern Ireland Branch 
 
Northern Ireland Branch a Institutului de Știința și Tehnologia Alimentelor (IFST) a ținut 
finala celei de-a doua Competiție Studențească de succes în Queen’s University Belfast, 
QUB, joi 30 mai 2013. Un număr de 22 de intrări au fost primite de la studenții QUB, 
University of Ulster și College of Agriculture, Food and Rural Enterprise (CAFRE). În final, 
toți cei 5 finaliști au avut prezentări profesionale și informative despre munca lor.  

 Hannah Clarke a descris cum lecitina și alți emulsificanți au furnizat soluții tehnice 
pentru problema înlocuirii NaHCO3 cu KHCO3 în sortimentul Irish Soda Bread. 
 Victoria Hughes a prezentat informații cheie pentru băuturile sporticilor din 
cercetarea cunoștințelor despre nutriție pentru starea de hidratare a sportivilor.  
 Ciara McAllister a cercetat înlocuirea BHA și BHT cu extracte de rozmarin și ceai 
verde acționând ca antioxidanți naturali în produsele din carne. 
 Katie Moore a cercetat fortificarea alimentelor cu riboflavină și impactul acesteia 
asupra reducerii tensiunii sângelui. 
 Roisin Trainor a prezentat statusul acidului folic și al vitaminei B12 într-un studiu 
observațional pe oamenii în condiția Coeliac, și a discutat rezultate semnificative care 
ar trebuie sa stârnească interesul producătorilor produselor fără gluten. 

A fost o decizie foarte grea dar Roisin Trainor, BSc Hons Food and Nutrition de la 
University of Ulster a fost ales câștigător, și Katie Moore, BSc Hons Dietetics la University 
of Ulster a câștigat premiul 2.  
 
Foto (S spre D): Roisin Trainor și Michael Bell 

 
 
 

http://www.ann.ugal.ro/tpa/
http://bioaliment.ugal.ro/33ejournal.htm
mailto:gabriela.iordachescu@ugal.ro
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PAUL SINGH AWARD 
 
 
"R. PAUL SINGH, ASABE FELLOW, este câștigătorul Medaliei de Aur 
Educaționale Massey-Ferguson 2013 pentru conducerea și realizările 
excepționale ca un educator de renume mondial și cercetător în 
dezvoltarea de programe inovatoare și a resurselor educaționale în 
Inginerie Alimentară.” 
 

  
 
BULGARIAN NOMINATION 
 

  

 

 

 

 

  ȘȘttiirrii  ddee  llaa  AAssoocciiaațțiiaa  IISSEEKKII--FFoooodd  ((IIFFAA))  
_____________________________________________________ 
 

SCHIMBĂRI ÎN CONSILIUL IFA  
Datorită pensionării și a altor obligații Elisabeth Dumoulin și Winfried Russ au renunțat la 
funcțiile lor de membrii ai Consiliului IFA.  
Consiliul dorește să le mulțumească amândurora pentru contribuțiile de valoare și timpul 
acordat ghidării Asociației.  
La întâlnirea din Kaunas (Lituania) de pe 17 mai 2013, Peter Ho și Jesus Frias au fost 
nominalizați ca membrii cooptați (https://www.iseki-food.net/officials/board) până la 
următorele alegeri care vor avea loc la următoarea întâlnire generală în cadrul conferinței 
ISEKI-Food din Atena pe 21-23 mai 2014. 

 
 
 
 

Profesorul Dimitar Grekov, DSc, Rectorul Universității de  
Agricultuă din Plovdiv (unul dintre membrii rețelei ISEKI FOOD),  
a fost ales Ministru al Agriculturii în Bulgaria. 
Ministrul Grekov a fost rectorul Universității incă din 2007.  
A absolvit aceeași facultate și predă în cadrul acesteia de peste  
26 de ani în domeniul creșterii viermilor de mătase. creșterea  
animalelor și afaceri în agricultură.  
 

https://www.iseki-food.net/officials/board
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NOUA FAȚĂ A JURNALULUI INTERNAȚIONAL AL STUDIILOR ALIMENTARE 
(IJFS) 

 

Jurnalul Internațional al Studiilor Alimentare (IJFS), jurnalul oficial al Asociației ISEKI-Food, 
și-a înnoit recent imaginea website-ului (http://www.iseki-food-ejournal.com/ojs/). Noul 
website include posibilitatea de a include sponsori și reclame.  
IJFS este inclus în DOAJ (Directory of Open Access Journals, http://www.doaj.org) 

 
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=journal&issn=21821054 
 
Următoarele două numere vor fi publicate începând cu octombrie 2013.   
 
 

A 3-A ȘCOALĂ DE NANOTEHNOLOGIE: APLICAȚII PE LANȚUL ALIMENTAR  
Cea de a 3-a ediție a școlii de nanotehnologie a avut 
loc pe 30 – 31 mai, în Skiathos, Grecia. Saverio 
Mannino din cadrul Universității din Milano a oferit 
un overview despre aplicațiile nanotehnologiei în 
industria alimentară și despre sistemele de livrare 
nano pentru alimente. În cadrul celei de-a doua zi 
au fost prezentate demonstrări despre 
electrospinning și o setare practică a unui senzor. 
Toate prezentările sunt disponibile pentru membrii 
IFA pe https://www.iseki-
food.net/nanoworkshop_skiathos. 

 
 

NOU!!!: A 4-A ȘCOALĂ DE NANOTEHNOLOGIE: APLICAȚII PE LANȚUL 
ALIMENTAR  
 

A 4-a ediție a Școlii de Nanotehnologie va avea loc pe 4 – 5 
septembrie în Coimbra, Portugalia. IFA organizează și un 
workshop de o jumatate de zi pentru a explora în continuare 
utilizarea nanotehnologiei în produsele alimentare. Această 
școală este organizată în prezentări descriind cele mai 
actualizate cercetări în domeniu, iar în cadrul workshopului 
participanții pot învăța câteva tehnici aplicate dezvoltării și 

http://www.iseki-food-ejournal.com/ojs/
http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=journal&issn=21821054
https://www.iseki-food.net/nanoworkshop_skiathos
https://www.iseki-food.net/nanoworkshop_skiathos
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caracterizării gradului de nanomaterial în produsele alimentare. Pentru a vedea programul 
intrați pe https://www.iseki-food.net/nanoworkshop_coimbra. 
 

 
MEDIA TRAINING 

 
Proiectul MAITRE va organiza un training despre mass-
media gratis împreună cu Universitatea BOKU și IFA la 
BOKU pe 10-11 octombrie 2013. Pentru mai multe 
informații vă rugăm vizitați https://www.iseki-

food.net/ifa_event/3919. 
 

 
MATERIALE DE PREGĂTIRE DESPRE CEREALELE INTEGRALE DE LA 
HEALTHGRAIN-ASSOCIATION 
 

Recent Forumul Healthgrain 
(http://www.healthgrain.org), a intrat 
în IFA. 
 

Ca o primă contribuție la rețeaua noastră au furnizat gratis materiale de 
pregătire despre cerealele integrale pentru a fi solosite de profesori. După 
logare, membrii IFA pot downloada aceste materiale din Baza noastră de date 
despre materiale de predare (https://www.iseki-food.net/teaching_materials). 
 
 
 

 
IFA a fost acceptată în Advisory Platform a proiectului SOPHY (http://www.sophy-
project.eu/ap.html). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.iseki-food.net/nanoworkshop_coimbra
https://www.iseki-food.net/ifa_event/3919
https://www.iseki-food.net/ifa_event/3919
http://www.healthgrain.org/
https://www.iseki-food.net/teaching_materials
http://www.sophy-project.eu/ap.html
http://www.sophy-project.eu/ap.html
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ȘȘTTIIRRII  DDEE  LLAA  AALLTTEE  PPRROOIIEECCTTEE  

__________________________________________________________ 

 
Proiectul INPROFOOD 
 
Proiectul INPROFOOD are ca scop examinarea despre cum este mai bine să unească 
cercetarea și inovarea în domeniul industriei alimentarea și a sănătății cu nevoile și 
valorile societății.  
Pentru a angaja și mobiliza părțile interesate în dezvoltarea cercetării programării 
inclusive pentru produsele alimentare durabile inovative, sunt organizate workshopuri 
Scenario în 13 țări  europene. Aceste workshopuri vor să aducă împreună persoane din 
diverse domenii și cu diverse experiențe, pentru a schimba păreri și perspective despre 
cercetarea programării, oferind ocazia de a învăța unii din experiențele altora. Sunteți 
interesați să participați? Mergeți la http://scenario-workshops.net. Aici găsiți toate 
informațiile necesare.  
 

 

 
 

 

BABYSAFE  
  
Provocarea de azi  
Laptele praf pentru copii nu este un produs steril și poate fi contaminat cu bacterii în 
timpul procesării sau dacă nu este manipulat bine, poate pune în pericol sănătatea 
bebelușilor când ajunge pe piață.  Utilizarea temperaturilor înalte pe parcursul procesării 
este efectivă în asigurarea siguranței produsului dar poate provoca denaturarea 
proteinelor  și scăderea valorii nutritive.  
Cercetările trecute au arătat eficacitatea tehnologiilor ”light” pentru decontaminarea 
suprafețelor ambalajelor, pentru tratarea diferitelor băuturi și pentru decontaminarea 
microorganismelor vegetative 

Impactul tehnologiei BABYSAFE pentru sănătatea și siguranța bebelușilor și a copiilor, 
pentru creșterea încrederii consumatorilor, precum și pentru competitivitatea industriei 
de lapte praf din Europa, este mare.  

IRIS R&D, o companie din Barcelona dedicată ingineriei avansate și soluțiilor de cercetare-
dezvoltare, va coordona proiectul internațional de la sediul de birouri situat în Barcelona, 
Spania; de altfel vor participa alte 8 companii și centre de cercetare: Bahçıvan Gıda San. 
Tic. A.Ş. (Turcia), Union of Dairy, Beef, Food Industrialists and Producers of Turkey 
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(Turcia), Manopt Systems Limited (Irlanda) t/a Entellexi, Evaluation Technologique 
Ingenieurie et Applications SA (Franța), Watson Dairy Consulting (Regatul Unit), Dairygold 
Food Ingredients (Irlanda), University College Dublin (Irlanda), and 
Lebensmittelversuchsanstalt of Austria.  

   
Contact: Dr. Edurne Gaston (IRIS), coordonatorul proiectului BABYSAFE  
egaston@iris.cat; +34 93 557 01 11  
 
 

 
 

Un nou proiect UE va evalua nivelul de contaminanți în fructele de mare  
 
Poluarea oceanelor și schimbările climatice produc creșterea îngrijorării, nu numai despre 
statutul mediului marin, dar și despre impactul acestora asupra siguranței fructelor de 
mare și a sănătății publice.  
 
ECsafeSEAFOOD, sau titlul oficial al proiectului, Priority environmental contaminants in 
seafood: safety assessment, impact and public perception, este un nou proiect în valoare 
de 5 millioane de Euro finanțat de al 7-lea Program Cadru (FP7) al Uniunii Europene (UE) 
care va adresa provocarea evaluării problemelor de siguranță alimentară a fructelor de 
mare în legătură cu contaminanții prioritari care pot fi prezenți ca rezultat al poluării 
mediului.  
 
ECsafeSEAFOOD aduce împreună un consorțiu multidisciplinar format din 18 instituții din 
nouă țări care fac parte din UE și Norvegia, alcătuit din oameni de știință din diferite 
domenii ale industriei alimentare precum: ecotoxicologie; biochimie; nutriție; evaluarea 
riscurilor; calitatea fructelor de mare; și comportamentul și percepțiile consumatorilor.  
 
Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA, I.P.) coordonează proiectul și Dr. 
Antonio Marques este coordonatorul.  
Pentru mai multe informații vă rugăm vizitați website-ul proiectului ECsafeSEAFOOD 
(www.ecsafeseafood.eu).  

mailto:egaston@iris.cat
http://www.ecsafeseafood.eu/
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TTRRAAIINNIINNGG  
__________________ 
 

‘ITP food safety’ – un Program Internațional de Pregătire cu o durată de 3 
luni despre Siguranță Alimentară, Asigurarea Calității și Analiza Riscurilor – 
Universitatea Ghent / între 9 septembrie 2013 și 19 decembrie 2013 
 
Departamentul de Siguranță Alimentară și Calitatea Alimentelor al Faculty Bio Science 
Engineering of the Ghent University din Belgia (Europa) are o istorie lungă în cooperarea 
cu țările în curs de dezvoltare în cadrul cercetării, educației și proiectelor de siguranță 
alimentară, nutriție și știința alimentară.  
Programul de Pregătire este o inițiativă a Departamentul de Siguranță Alimentară și 
Calitatea Alimentelor și este sponsorizat de VLIR-UOS (Flemish Interuniversity Council – 
University Development Cooporation). Programele Internaționale de Pregătire ale VLIR-
UOS sunt destinate persoanelor care fac parte din țările în curs de dezvoltare cu un 
anume grad de experiență profesională.  
Obiectivul acestui program este de a “train-the-trainer” pentru a disemina cunoștințele și  
”know how” - ul care au legătură cu siguranța alimentelor, asigurarea calității și analiza 
riscurilor. 
 
Website: http://www.itpfoodsafety.ugent.be/index.asp  
Contact: Liesbeth Jacxsens (liesbeth.jacxsens@ugent.be ) 
 
 

http://www.itpfoodsafety.ugent.be/index.asp
mailto:liesbeth.jacxsens@ugent.be
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DDIIVVEERRSSEE  
_________ 
 
Baza de date a părților interesate în siguranța alimentară la nivel mondial 
este acum disponibilă! 
 
Experți de la organizații renumite și-au unit forțele în luna august, anul trecut, pentru a se 
adresa provocărilor siguranței produselor alimentare prin integrarea globală a cercetării 
siguranței alimentare, pregătire și politici. Inițiativa, intitulată Collab4Safety 
(www.collab4safety.eu), a primit finanțare prin al 7-lea Program Cadru al Uniunii 
Europene. Ca parte a acestui lucru, a fost creată o bază de date în care se pot face căutări 
despre actori din domeniul siguranței alimentare din întreaga lume.  Această bază de date 
a avut peste 950 de inregistrări din mai multe de 100 de țări în doar câteva săptămâni. 
Înregistrarea este gratuită și durează mai puțin de 5 minute.  
Contact: Sociedade Portuguesa de Inovação Dora Fazekas 
Email: dorafazekas@spi.pt 
 
 

 
 

DESPRE PARTENERII ISEKI_Food 4  
______________________________ 
 

Facultatea de Biotehnologii – Universitatea Catolică Portugheză (ESB-UCP) 
de Cristina L.M. Silva  
 
 
 
   
 
 
Școala superioară de biotehnologii (ESB – www.esb.ucp.pt) a fost stabilită ca făcând parte 
din Faculty of Universidade Católica Portuguesa (UCP) în 1984, oferind o diplomă (studii 
de 5 ani) în Ingineria alimentelor.  
Ca trăsături generale ale proiectelor educaționale, științifice și culturale ale ESB, scoatem 
în evidență cursurile de licență și masterat în domeniul biotehnologiilor; cursuri legate de 
cercetarea științifică efectuate în cadrul ESB; și diversele cursuri care au drept scop să 
răspundă la nevoile specifice ale comunității.   

mailto:dorafazekas@spi.pt
http://www.esb.ucp.pt/
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Laboratoarele de cercetare ale 
Centrului de Biotehnologie și 
Chimie (CBQF - 
http://www.esb.ucp.pt/cbqf/) / 
Laborator Asociat, gradate ca 
Excelente de către FCT, asigură 
condițiile necesare, și permit 
contactul cu echipamente și 
tehnici necesare efectuării 
cercetărilor în mai multe arii ale 
biotehnologiilor.  
Activitățile de cercetare realizate 
la CBQF, și activitățile 

experimentale de cercetare sunt finanțate în principal de proiectele CBQF, obținute prin 
programe naționale și internaționale.  
 
 

Universitatea din Szeged  
de Cecilia Hodur  
 

 
Anul 2000 a fost un an foarte important în istoria universității: instituțiile de învățământ 
superior din Szeged au fost integrate sub numele de  Universitatea din Szeged. În prezent, 
universitatea are 12 facultăți acoperind domeniile artă, științe, drept, economie și 
administrarea afacerilor, inginerie, medicină, farmacie, stomatologie, educație, agricultură 
și muzică. Asigură, de asemenea, educație de calitate la nivel de licență, master și 
doctorat. 
 
Facultatea de Inginerie 
Facultatea de Inginerie, în concordanță cu tradițiile de peste 45 de ani de inginerie în 

industria alimentară, oferă o dezvoltare dinamică a 
educației tehnico-economica. Pregătirea constă în 
inginerie alimentară, dezvoltare economică și rurală a 
ingineriei agrare la nivel de licență, inginerie alimentară 
la nivel de master; în afară de acestea, facultatea ia 
parte la cursuri postuniversitare importante.  
 
 

http://www.esb.ucp.pt/cbqf/
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Inginerie alimentară ( Studii de Licență și Master) 
Un inginer în industria alimentară este pregătit în domeniile de producție, tehnologie, 
planificarea operațiilor, managementul proceselor economice, dezvoltarea produselor, 
asigurarea calității, și este capabil să realizeze sarcini de management luând în considerare 
aspectele tehnice și economice.  
Inginerie Mecanică în Agricultură și Industria Alimentară (Studii de Licență) 
Un inginer mecanic specializat în agricultură și industria alimentară este capabil să se 
ocupe de prepararea, operarea și managementul procesului de producție și serviciilor 
industriale.  
 
 

Universitatea Laval (Quebec, Canada): 
de Cristina Ratti 
  
Situată în orașul Québec, Universitatea Laval este cea mai veche universitate din Canada, 
care a fost înființată în 1663 ca instituție religioasă : ‘Séminaire de Québec’. Aproape 200 
de ani mai târziu, în 1852, Universitatea Laval a fost fondată corespunzător, și este acum 
sursa tuturor instituțiilor de învățămant superior în limba franceză din America. Este 
formată din 17 facultăți și primește mai mult de 36,000 de studenți pe an.   
În cadrul FSAA (Faculty of Agriculture and Food Sciences), programele educaționale 
universitare care au legătură cu industria alimentară sunt împărțite în două sectoare: 
Știința si Tehnologia Alimentelor (Studii de Licență), și Inginerie Alimentară. Absolvenții 
programului Știința si Tehnologia Alimentelor sunt specialiști în produse alimentare, 
compoziție, microbiologie, controlul calității, procesare și aspecte tehnologice ale 
fabricării lor 
(http://www.fsaa.ulaval.ca/sciencestec
haliments.html). Pe de altă parte, 
Ingineria Alimentară este singurul 
program din Canada dedicat INGINERIEI 
PROCESĂRII PRODUSELOR 
ALIMENTARE: designul și simularea 
proceselor, automatizarea și controlul 
proceselor, selectarea echipamentului 
pentru industria 
(http://www.fsaa.ulaval.ca/geniealime
ntaire.html).  
INAF (Institute of nutrition and functional foods, http://www.inaf.ulaval.ca/ ) a pus la un 
loc cea mai mare echipă de cercetători canadieni dedicați înțelegerii relației complexe 
dintre alimente, componentele alimentelor, nutriție și sănătate, și rolul pe care îl joacă în 
prevenirea bolilor cronice.  
 
 

http://www.fsaa.ulaval.ca/sciencestechaliments.html
http://www.fsaa.ulaval.ca/sciencestechaliments.html
http://www.fsaa.ulaval.ca/geniealimentaire.html
http://www.fsaa.ulaval.ca/geniealimentaire.html
http://www.inaf.ulaval.ca/
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Universitatea Algarve (Faro-Algarve, Portugualia) 
de Margarida Vieira 
 
Fondată acum aproape 30 de ani, Universitatea Algarve și-a crescut în ultimii ani oferta 
educațională.  
Formată din 4 campusuri, trei în orașul Faro și unul în Portimão, Universitatea Algarve 
oferă studenților cursuri în șase arii tematice universitare și postuniversitare: Arte, 
Literatură și Istorie; Științe Inginerești; Științe ale vieții, ale pământului, marine și de 
mediu; Medicină; Științe Sociale, Educationale și Profesionale; Economie, Management și 
Turism.  

 
 
Departamentul de Ingineria Alimentelor 
Din Departamentul de Ingineria Alimentelor studenții absolvenți devin profesioniști cu 
unbackground solid în tehnologie și siguranță alimentară care contribuie la asigurarea 
siguranței alimentare în industria alimentară.  
Diplomele oferite includ în acest moment, două cursuri de Specializare Tehnologică 
(Igienă și Siguranță Alimentară și Tehnologia Alimentelor), studii de licență în domeniul 
Siguranței și Tehnologiei Alimentelor și un Master în Tehnologia Alimentelor.  
Contact: Instituto Superior de Engenharia, Universidade do Algarve, Campus da Penha, 
8005-139 Faro - Algarve – Portugal, Phone (+351) 289 800 100, E-mail info@ualg.pt | 
www.ualg.pt 
 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.ualg.pt/
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UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ CÓRDOBA 
 
Córdoba – Argentina  
de Pablo Daniel Ribotta 
                                                                                                                                                                                                                    

INFORMAȚII DESPRE CAMPUS 
Studenți în cadrul studiilor de licență și masterat: 103,616 
Studenți în cadrul studiilor postuniversitare: 7,380 
Facultate: 8,722 
Personal tehnic și administrativ: 3,403 
Facultăți: 12 
Oferă academică: 
83 programe pentru studenți 
167 programe pentru studenți absolvenți 
3 Centre de Cercetare Interdisciplinare 
98 Institute de Cercetare 
2 Observatoare Astronomice 
25 Librării și 16 Muzee 
Mărime: 11,580,809 m2; Clădiri: 1,286,532 m2 
Spații verzi: 10,294,227 m2 

 
PESTE 400 DE ANI DE ISTORIE 
Fondată în 1613, Universitatea Națională din Cordoba este ceam mai veche universitatea 
din Argentina și una dintre primele din America. O istorie bogată în evenimente a 
transformat UNC într-un important centru cultural, științific, politic și social.  
La începutul secolului 20, studenții UNC au fost protagoniștii Mișcării Reformei 
Universitare, un punct de cotitură major în istoria universităților din America Latină.  A 
avut loc în 1918 și s-a răspândit în întreaga America Latină.  
 
Rectoratul Universității Naționale Córdoba 
Av. Haya de la Torre s/n – Pabellón Argentina – 2º Piso, Ciudad Universitaria – X5000GYA – 
Córdoba, República Argentina, Teléfonos: 54-351-4334157 / 4334072 / 4334078  
Website: www.unc.edu.ar, email: rectora@unc.edu.ar 

Secretariatul de Relații Internaționale 
Teléfono/fax: 54-351-4332076, Website: www.unc.edu.ar/internacionales 
email: internacionales@pri.unc.edu.ar 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

http://www.unc.edu.ar/
mailto:rectora@unc.edu.ar
http://www.unc.edu.ar/internacionales
mailto:internacionales@pri.unc.edu.ar
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 Universitatea de Agricultură Plovdiv (Plovdiv, Bulgaria)  
De Anna Aladjadjiyan 
  

Universitatea de Agricultură a fost stabilită în 1945. În prezent, Universitatea de 
Agricultură este succesorul este succesorul primei universități fondate în afata capitalei 
Sofia.  
Câteva dintre prioritățile academice ale Universități de Agricultură sunt: urmărirea 
asigurării accesibilității educației de înaltă calitate bazată pe cercetare; mobilitatea 
națională și internațională; armonizarea procesului de pregătire cu practicile educaționale 
europene, standarde și norme; asigurarea recunoașterii diplomelor, perioade de pregătire 
pentru obținerea calificării.  
 

 
În 2013 Universitatea de Agricultură a primit acreditarea de la Evaluarea Națională și 
Agenția de Acreditare cu un scor foarte mare, plasând universitatea pe locul patru între 
instituțiile de educație superioară din Bulgaria.   
 
 
Universitatea Ege (Ege, Turcia) 
de Semith Otles 
 
Universitatea Ege este în prezent compusă din 11 facultăți, 6 școli, 7 școli de vocație, 
Conservator de Stat, 8 institute, 5 departamente și 27 Centre de Cercetare și Aplicare. În 
cadrul universității există un personal format din 3.252 de profesori, 4000 de persoane -
personal administrativ, 12.400 studenți, 35.455 elevi, 4.726 studenți absolvenți și 
doctoranzi, 495 de specilaiști în medicină. 
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Universitatea Ege a intrat în acorduri de colaborare cu instituții stăine pentru a promova 
îmbogățirea predării și a programelor de cercetare. Având în vedere că aceste acorduri 
reafirmă importanța enormă a educației internaționale și menține perspectiva globală, 
universitatea adezvoltat 12 acorduri colaborative cu Turcia și alte 52 de acorduri 
colaborative cu celelalte țări.  

 
 

EEVVEENNIIMMEENNTTEE  
_________________ 

 
Nou! 10th Pangborn Sensory Science Symposium 
Data: August 11-15, 2013 
Mai multe informații:  
Locul desfășurării: The Windsor Barra Hotel, Rio de Janerio, Brazil 
 
Nou! Isopow (International Symposium on the Properities of Water) 
Data: August 19-23, 2013 
Mai multe informații:  
Locul desfășurării: Fiskebäckskil, Sweden 
 
127th AOAC Annual Meeting & Exposition 
Data: August25-28, 2013 
Mai multe informații: www.aoac.org 
Locul desfășurării: Chicago, USA 
 
ICC Conference 2013 
Data: August 25-28, 2013 
Mai multe informații: www.icc.or.at 
Locul desfășurării: Perth, Australia 
 

http://www.aoac.org/
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Nou! BIOFOAMS 2013 Conference 
Data: August 27-29, 2013 
Mai multe informații: http://biofoams2013.mie.utoronto.ca/ 
Locul desfășurării: Toronto, Canada 
 
Nou! 4th school of nanotechnology applications in the food chain 
Data: September 04-05, 2013 
Mai multe informații: https://www.iseki-food.net/nanoworkshop_coimbra 
Locul desfășurării: Escola Superior Agrária de Coimbra, Portugal 
 
13th Asean Food Conference 
Data: September  09-11, 2013 
Mai multe informații: http://www.cvent.com/events/asean-food-
conference/event-summary-c8a457d5a2614beaa8dd48024b8c3b5c.aspx 
Locul desfășurării: Max Atria, Singapore 
 
Nou! Corporate Responsibility Research Conference CRRC 2013 "CSR - Making 
the Number of Options Grow!" 
Data: September 11-13, 2013 
Mai multe informații http://www.crrconference.org/ 
Locul desfășurării: University of Graz, Austria 
 
Nou! Eurasia Packaging Fair 
Data: September 12-15, 2013 
Mai multe informații: http://www.packagingfair.com/ 
Locul desfășurării: Tüyap, Istanbul, Turkey 
 
Nou! Healthgrain Forum Symposium at ICN2013 
Data: September 15-20, 2013 
Mai multe informații: http://www.healthgrain.org/webfm_send/602 
Locul desfășurării: Granada, Spain 
 
Nou! Intensive Programme: "Regulatory Aspects and Scientific Risk Assessment 
of Food and Feed Safety", RASAFF-Safety 
Data: September 16-28, 2013 
Mai multe informații: http://projeler.sdu.edu.tr/rasaff-safety/  
Locul desfășurării: Suleyman Demirel University Isparta, Antalya, Turkey 
 
Nou! Conference in Food Quality and Safety and Hygienic Engineering and 
Design 
Data: September 19-20, 2013 
Mai multe informații: http://www.jhed.mk/categories/view/436 
Locul desfășurării: Hotel CONTINENTAL, Skopje, Macedonia 
 

http://biofoams2013.mie.utoronto.ca/
https://www.iseki-food.net/nanoworkshop_coimbra
http://www.crrconference.org/
http://www.healthgrain.org/webfm_send/602
http://projeler.sdu.edu.tr/rasaff-safety/
http://www.jhed.mk/categories/view/436
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6th International Conference on Information and Communication Technologies 
in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2013) 
Data: September 19-22, 2013 
Mai multe informații:  http://2013.haicta.gr/ 
Locul desfășurării: Corfu Island, Greece  
 
Nou! Food S & T-2013 
Data: September 23-25, 2013 
Mai multe informații: http://www.bitconferences.com/foods&t2013/ 
Locul desfășurării: Hangzhou, China 
 
2013 AACC International Annual Meeting 
Data: September 29- October 02, 2013 
Mai multe informații: www.aaccnet.org/meetings/default.asp  
Locul desfășurării: Albuquerque, USA 
 
5th International Symposium on Delivery of Functionality in Complex Food 
Systems 
Data: September 30- October-03, 2013 
Mai multe informații: http://dof2013.org/ 
Locul desfășurării: Haifa, Israel 
 
ASMP 
Data: October 03-04, 2013 
Mai multe informații: https://www.iseki-food.net/node/3808 
Locul desfășurării: University of Galati, Romania 
 
International Baking Industry Exposition, IBIE 2013 
Data: October 06- 09, 2013 
Mai multe informații: www.bakingexpo.org 
Locul desfășurării: Las Vegas Convention Center, Las Vegas, USA 
 
ESBP 2013 
Data: October 07-09, 2013 
Mai multe informații: http://www.esbp2013.org/ 
Locul desfășurării: Cultural Center of Belém, Lisbon, Portugal 
 
6th international Symposium on food Innovation and Development 
Data: October 07-09, 2013 
Mai multe informații: http://www.innova-uy.info/en 
Locul desfășurării: Sala de actos del Latu, Montevideo, Uruguay 
 
Nou! Innova 2013 
Data: October 07-09, 2013 
Mai multe informații: http://www.innova-uy.info/en 
Locul desfășurării: Laboratiorio Tecnologico del Uruguay, Montevideo, Uruguay 

http://www.bitconferences.com/foods&t2013/
http://www.aaccnet.org/meetings/default.asp
http://dof2013.org/
http://www.bakingexpo.org/
http://www.innova-uy.info/en
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Nou! 3rd MS Food Day 
Data: October 09-11, 2013 
Mai multe informații: http://eventi.fmach.it/MS-Food-Day 
Locul desfășurării: University of Trento, Italy 
 
Nou! Media Actions for the International Training of Researchers 
Data: October 10-11, 2013 
Mai multe informații: http://maitreproject.eu/seminars/998 
Locul desfășurării: The University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, 
Austria 
 
Nou! 1st Annual World Congress of Nutrition & Health-2013 
Data: October 12-14, 2013 
Mai multe informații: http://www.bitlifesciences.com/wcnh2013/program.asp 
Locul desfășurării: Dalian World Expo Center, Dalian, China 
 
Nou! 7th International Congress "Flour-Bread '13 and the 9th Croatian Congress 
of Cereal Technologists "Brasno-Kruh '13 
Data: October 16-18, 2013 
Mai multe informații: http://www.ptfos.unios.hr/flour-bread/ 
Locul desfășurării: Grand Hotel Adriatic, Opatijia, Croatia 
 
Nou! Food Science, Engineering and Technology 2013 
Data: October 18-19, 2013 
Mai multe informații: http://scienwork.uft-plovdiv.bg/en/ 
Locul desfășurării: Plovdiv, Bulgaria 
 
Nou! CET 2013 
Data: October 25-27, 2013 
Mai multe informații: http://www.engii.org/cet2013/ 
Locul desfășurării: Sanya, China 
 
Nou! Sao Paulo School of Advanced Sciences on Advances in predictive 
modeling and quantitative microbiological risk assessment of foods 
Data: October 28- November 06, 2013 
Mai multe informații: http://clientes.btdesign.com.br/espca/site/. 
Locul desfășurării: Professor Francisco Romeu Landi Auditorium - Polytechnic 
School - USP, Sao Paulo (SP) Brazil 
 
Nou! Latin American Symposium of Food Science 
Data: November 03-06, 2013 
Mai multe informații: http://slaca.com.br/en/Home 
Locul desfășurării: Campinas, Sao Paulo, Brazil 
 

http://eventi.fmach.it/MS-Food-Day
http://maitreproject.eu/seminars/998
http://www.bitlifesciences.com/wcnh2013/program.asp
http://www.ptfos.unios.hr/flour-bread/
http://scienwork.uft-plovdiv.bg/en/
http://www.engii.org/cet2013/
http://clientes.btdesign.com.br/espca/site/
http://slaca.com.br/en/Home
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Nou! 2nd Conference of Cereal Biotechnology and Breeding (CBB2) 
Data: November 05-07, 2013 
Mai multe informații: 
http://www.cbb2013.com/?mod=content&cla=content&fun=access&id=85&mid=
1&temp=home 
Locul desfășurării: Danubius Health Spa Resort Margitsziget, Budapest, Hungary 
 
Nou! 2013 EFFoST Annual Meeting: Bio-based Technologies in the Context of 
European Food Innovation Systems 
Data: November 12-15, 2013 
Mai multe informații: http://www.effostconference.com/ 
Locul desfășurării: Savoia Hotel Regency, Bologna, Italy 
 
Nou! X Latin American Symposium of Food Science (SLACA) 
Data: November 03-06, 2013 
Mai multe informații: http://slaca.com.br/en/Home. 
Locul desfășurării: Convention Center of UNICAMP, Campinas (SP) Brazil. 
 
Nou! 2013 CIGR International Symposium on Advanced Food Processing and 
Quality 
Data: November 03-07, 2013 
Mai multe informații: http://www2.scut.edu.cn/CIGR2013/ 
Locul desfășurării: South China University of Technology, Guangzhou, China 
 
Recent Advances in Food Analysis 2013 
Data: November 05-08, 2013 
Mai multe informații: http://www.rafa2013.eu/ 
Locul desfășurării: Clarion Congress Hotel Prague, Prague, Czech Republic 
 
Nou! XII WORKSHOP on RAPID METHODS AND AUTOMATION IN FOOD 
MICROBIOLOGY 
Data: November 19-22, 2013 
Mai multe informații: http://jornades.uab.cat/workshopmrama/en 
Locul desfășurării: Universitat Autònoma de Barcelona -UAB-, Cerdanyola del 
Vallès, Spain 
 
Nou! Biopolymers 2013 Conference 
Data: December 04-06, 2013 
Mai multe informații: https://colloque.inra.fr/biopolymers2013 
Locul desfășurării: La Cité Nantes Events Center, Nates France 
 
 
 
 
 
 

http://www.cbb2013.com/?mod=content&cla=content&fun=access&id=85&mid=1&temp=home
http://www.cbb2013.com/?mod=content&cla=content&fun=access&id=85&mid=1&temp=home
http://www.effostconference.com/
http://slaca.com.br/en/Home
http://jornades.uab.cat/workshopmrama/en
https://colloque.inra.fr/biopolymers2013
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2014 

 Nou! Cibia 9  
Data: January 13-16, 2014 
Mai multe informații: http://www.cibia9.org/  
Locul desfășurării: Valencia, Spain 
 
1st International Conference on Food Properties (ICFP2014) 
Data: January 24- 26, 2014 
Mai multe informații: http://www.ieomrs.com/icfp/cfp.html 
Locul desfășurării: Kuala Lumpur, Malaysia 
 
Nou! The Food Structure and Functionality Forum (FSFF)  
Data: March 30- April 02, 2014 
Mai multe informații: http://www.foodstructuresymposium.com/index.html  
Locul desfășurării: Grand Krasnapolsky, Amsterdam, Netherlands 
 
118th IAOM, International Association of Operative Millers, Annual Conference 
& Expo 
Data: May 19-23, 2014 
Mai multe informații: http://www.iaom.info 
Locul desfășurării: Omaha Hilton Hotel and Qwest Center, Omaha, USA 
 

 Nou! 3rd ISEKI_Food Conference: “Food Science and technology excellence 
for a sustainable bioeconomy“ 
Data: May 21-23, 2014 
Mai multe informații:  
Locul desfășurării: Hotel President, Athens, Greece 
 
Nou! IUFOST-17th World Congress of Food Science & Technology 
Data: August 17-21, 2014 
Mai multe informații:  
Locul desfășurării: Palais des congrès de Montréal, Canada 
 
Nou! XX Brazilian Congress on Chemical Engineering (COBEQ)  
Data: October 26-29, 2014 
Mai multe informații: 
Locul desfășurării: Convention Center, Florianopolis (SC) Brazil 
 
Nou! The 2nd International Congress on Food Technology 
Data: November 05-07, 2014 
Mai multe informații: http://www.intfoodtechno2014.org/ 
Locul desfășurării: Kuşadası, Turkey 
 

http://www.cibia9.org/
http://www.iaom.info/
http://www.intfoodtechno2014.org/
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Institute of Food Technologists Annual Meeting and Food Expo 
Data: June 21-24, 2014 
Mai multe informații: www.ift.org  
Locul desfășurării: New Orleans, USA 
 
 
2015 
ICC Jubilee Conference - 60 years of ICC 
Data: January 01, 2015 
Mai multe informații: www.icc.or.at 
Locul desfășurării: Vienna, Austria 
 
Anuga FoodTec 
Data: March 24-27, 2015 
Mai multe informații: http://www.anugafoodtec.com/en/aft/home/index.php 
Locul desfășurării: Koelnmesse, Cologne, Germany 
 
6th International Dietary Fibre Conference 2015, DF 2015 
Data: June 01-03, 2015 
Mai multe informații: www.icc.or.at  
Locul desfășurării: Paris, France 
 
Institute of Food Technologists Annual Meeting and Food Expo 
Data: July 11-14, 2015 
Mai multe informații: : www.ift.org 
Locul desfășurării: Chicago, USA 
 
100th AACC International Annual Meeting 
Data: October 18- 21, 2015 
Mai multe informații:  
Locul desfășurării: Minneapolis, USA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ift.org/
http://www.icc.or.at/
http://www.anugafoodtec.com/en/aft/home/index.php
http://www.icc.or.at/
http://www.ift.org/
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Please join us in making a difference 
 
 

This project has been funded with support from 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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