PICAM_FOOD

Sieć 95 partnerów z 29 krajów europejskich, w tym
uniwersytety i ośrodki badawcze, stowarzyszenia
zawodowe i studenckie oraz partnerzy z przemysłu
spożywczego. Głównym celem projektu
ISEKI_Food 3 jest wspieranie realizacji
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego w
zakresie badań żywności i przyczynienie się do
zrównoważonego rozwoju sieci.
www.iseki-food.eu

Sieć 53 partnerów z 29 krajów spoza UE,
ustanowione w celu rozpowszechnienia
działalności i osiągnięć dokonanych w ramach
projektu ISEKI_Food 3 również do innych krajów,
oraz w celu rozwoju nowych działań na rzecz
dobrej komunikacji i zrozumienie między krajami
europejskimi a resztą świata.
www.iseki-food.eu

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

www.iseki-food.net

ISEKI-Food Association (IFA) jest niezależną
europejską organizacją non-profit, założoną w
2005 roku na podstawie prawa austriackiego. IFA
została ustanowiona w celu zapewnienia
zrównoważonego rozwoju sieci ISEKI_Food.
www.iseki-food.net

ISEKI_Mundus 2 – Umiędzynarodowienie i zrównoważony rozwój sieci
ISEKI_Food 145585-PT-2008-ERAMUNDUS-EM4EATN
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejszy
dokument odzwierciedla jedynie poglądy autora i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Platforma dla
współpracy
międzynarodowej i
mobilności w dziedzinie
Nauk o Żywności

WYMIANA
STUDENCKA

Jesteś studentem, który myśli o wyjeździe
na studia za granice? Jeśli tak, wejdź do
naszej bazy danych, w której znajdziesz
opinie studentów powracających z
wymiany studenckiej. Znajdziesz tam
zarówno ogólne informacje, jak równiez te
bardziej szczegółowe związane z
utrzymaniem się tj. koszty wyżywienia,
zakwaterowania i transportu, które
pomogą Ci zaplanować Twoją przyszłość!

PICAM_Food to platforma internetowa
opracowana dla studentów, naukowców
i pracowników przemysłu spożywczego
w celu promowania współpracy
międzynarodowej i mobilności w
dziedzinie Nauk o Żywności.

BAZA DANYCH EKSPERTOW W
DZIEDZINIE ŻYWNOŚCI

Zaprojektowana tak aby zaspokoić potrzeby
pracownikow branży spożywczej,
nauczycieli akademickich i studentów;
została stworzona, aby umożliwić szukanie
lub promowania siebie jako eksperta
posiadającego wiedzę i doświadczenie w
różnych dziewdzinach związanych z
żywnością . W bazie danych możesz
wyszukiwać według kraju, instytucji (jeśli
znasz) i / lub obszernego spisu dziedzin
dostępnej z rowijanej listy w celu
znalezienia eksperta, który mógłby w
przyszłości zostać Twoim konsultantem,
współpracownikiem lub opiekunem wymian!

http://food4mobility.net

BAZA DANYCH ZAWIERAJA
INFORMACJE O INSTYTUCJACH
WYMIENNYCH
Nie ważne czy jesteś studentem czy
pracownikiem akademickim planującym
wymianę lub instytucją szukajacą
współpracy międzynarodowej, w tej bazie
danch możesz znaleźć najważniejsze
informacje; szczegółowych informacji
szukaj według kraju, dyscypliny i / lub
języka obcego.

Odwiedź naszą stronę internetową
aby dowiedzieć się więcej na temat
platformy PICAM_Food.

