PICAM_FOOD

Sebuah jejaring yang terdiri dari 95 mitra dari 29
negara Eropah termasuk universitas dan pusat
penelitian, organisasi profesional dan mahasiswa,
dan mitra dari industri pangan. Tujuan utama dari
projek ISEKI_Food 3 adalah mendorong realisasi
Bidang Pendidikan Tinggi Eropah dalam hal Studi
Pangan dan menyumbang pada keberlanjutan
jejaring.
www.iseki-food.eu

Sebuah jejaring yang terdiri dari 53 mitra dari 29
negara non Eropah yang didirikan untuk
memperluas perkembangan yang diperoleh
melalui ISEKI_Food 3 ke negara lain, dan untuk
mengembangkan kegiatan baru untuk promosi
komunikasi dan pengertian yang baik antara
negara Eropah dan negara lain di dunia.
www.iseki-food.eu

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

www.iseki-food.net

Asosiasi ISEKI-Food (IFA) adalah sebuah
organisasi mandiri Eropah yang non-profit,
didirikan pada tahun 2005 di bawah undangundang Austria. IFA didirikan untuk menjamin
keberlanjutan dari jejaring ISEKI_Food.
www.iseki-food.net

ISEKI_Mundus 2 – Internasionalisasi dan Keberlanjutan dari Jejaring
ISEKI_Food 145585-PT-2008-ERAMUNDUS-EM4EATN
Projek ini didanai oleh dukungan dari Komisi Eropah. Dokumen ini mencerminkan
pandangan dari penulis saja, dan Komisi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk
manfaat apapun yang mungkin diambil dari informasi yang ada di sini.

Platform untuk
Kerjasama
Internasional Dan
Mobilitas dalam bidang
Pangan

PENGALAMAN MOBILITAS
MAHASISWA

Apakah anda seorang mahasiswa yang
berpikir akan menempuh sebuah
pengalaman dalam hal mobilitas? Jika
benar, lihatlah database kami tentang
ulasan yang dibuat oleh mahasiswa yang
telah kembali dari pengalaman mobilitas.
Ulasan ini memberi penilaian terhadap
pengalaman keseluruhan dan meliput
informasi penting tentang biaya hidup
seperti makanan, akomodasi dan
transportasi untuk membantu anda
merencanakan masa depan anda!

PICAM_Food adalah sebuah platform
berbasis web yang dikembangkan untuk
mahasiswa, akademik dan tenaga
profesional industri pangan untuk
promosi kerjasama internasional dan
mobilitas dalam bidang Studi Pangan.

DATABASE PAKAR PANGAN

Dirancang untuk memenuhi kebutuhan
tenaga professional industri Pangan,
akademisi dan mahasiswa serupa,
database pakar pangan telah diciptakan
untuk memungkinkan anda mencari, atau
melakukan promosi untuk anda sendiri
sebagai seorang pakar dengan
pengetahuan yang cukup dan kepakaran
dalam berbagai bidang yang berhubungan
dengan pangan. Telusuri database per
negara, lembaga (jika diketahui) dan/atau
daftar ekstensif dari kegiatan bidang
tertentu dalam format drop down box untuk
mencari seorang pakar yang mungkin
menjadi konsultan, kolaborator, atau
penasehat pengalaman mobilitas di masa
depan.

http://food4mobility.net

DATABASE INFORMASI
KELEMBAGAAN MOBILITAS

Apakah anda seorang mahasiswa atau staf
akademik yang merencanakan mobilitas,
atau sebuah lembaga yang sedang
mencari kerjasama internasional, anda
dapat menemukan informasi kunci dalam
database kelembagaan mobilitas. Telusuri
per negara, disiplin ilmu dan/atau bahasa
untuk informasi yang lebih spesifik.

Kunjungi website kami untuk
mempelajari lebih lanjut tentang
platform PICAM_Food.

