PICAM_FOOD

Мрежа от 95 партньора от 29 европейски
страни, включваща университети и научноизследователски центрове, професионални и
студентски асоциации и партньори от
хранително-вкусовата промишленост.
Основните цели на проекта ISEKI_Хранене 3
са да подпомогне реализацията на
евтопейското пространство за висше
образование в областта на образователните
програми по хранене и да допринася за
устойчивостта на мрежата.
www.iseki-food.eu

КОНТАКТ:
Мрежа от 53 партньора от 29 не-европейски
страни, създадена да разпространи
разработките, получени чрез проекта
ISEKI_Хранене 3 в други страни и да разработи
нови дейности за поощряване на добрите
връзки и разбирателство между европейските
страни и останалата част от света.
www.iseki-food.eu

ISEKI-Food Association Secretariat
c/o Department of Food Sciences and Technology
Muthgasse 18
1190 Vienna, Austria
Telf:
+43-1-47654-6294
Fax:
+43-1-47654-6289/6293
Email: secretariat@iseki-food.net

www.iseki-food.net

Асоциацията по хранене ISEKI е независима
европейска неправителствена организация,
основана през 2005 година съгласно
австрийското законодателство. Тя е създадена
да осигури устойчивост на мрежата
ISEKI_Хранене
www.iseki-food.net

ISEKI_ Мундус 2 – Интернационализация и устойчивост на мрежата
ISEKI_Хранене ISEKI_Food 145585-PT-2008-ERAMUNDUS-EM4EATN
Този проект се финасира с подкрепата на Европейската Комисия. Този документ
отразява само личните виждания на автора и Комисията не носи отговорност за
използването на предоставената в него информация.

Платформа за
Международно
Сътрудничество и
Мобилност в областта
на Храненето

СТУДЕНТСКА
МОБИЛНОСТ
Ако сте студент, който възнамерява да
се включи в студентска мобилност,
разгледайте нашата база данни с
препоръки, написани от студенти,
които се завръщат от такава
мобилност. Тези препоръки оценяват
цялостното преживяване и включват
важна информация за разходи по
живеенето като храна, настаняване и
транспорт, която ще ви помогне да
планирате бъдещето си!

PICAM_ Хранене е уеб-базирана
платформа разработена за студенти,
преподаватели и професионалисти от
хранително-вкусовата промишленост,
за да поощрява международното
сътрудничество и мобилност в
областта на образователните програми
по хранене.

ЕКСПЕРТНА БАЗА ДАННИ
ПО ХРАНЕНЕ
Създадена да отговори на нуждите на
професионалисти от областта на
хранителната промишленост,
експертната база данни по хранене дава
възможност да намерите експерт или да
се рекламирате като такъв, който
притежава значителни знания и
експертиза в разнообразни области,
свързани с храненето. Можете да
търсите по страна, институция (ако ви е
известна) и/или в обширен списък от
дейности в падащото меню, за да
намерите експерт, който би могъл да ви
бъде бъдещ консултант, сътрудник, или
ръководител на мобилност!

http://food4mobility.net

ИНФОРМАЦИОННА БАЗА
ДАННИ ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ
УЧАСТВАЩИ В МОБИЛНОСТ
Ако сте студент или член на
академичния състав, планиращ
мобилност, или институция, която търси
международно сътрудничество, можете
да намерите основна информация в
базите данни на институциите, които
предлагат такава мобилност. Можете да
търсите по страна, дисциплина и/или
език, за по-специфична информация.

Посетете нашия уеб сайт за да
научите повече за Платформата
за Хранене PICAM

