PICAM_FOOD

29 Avrupa Birliği ülkesinden; üniversiteler,
araştırma merkezleri, mesleki ve öğrenci birlikleri
ile gıda endüstrisinden ortakların dahil olduğu 95
paydaşın oluşturduğu bir ağdır. ISEKI_Food 3
Projesinin temel amacı; Avrupa Yüksek Eğitim
alanında gıda araştırmalarının gelişimini
destekleyerek bu ağın sürdürülebilirliğine katkı
sağlamaktır.
www.iseki-food.eu

Avrupa Birliği üyesi olmayan 29 ülkeden 53
paydaşın oluşturduğu; ISEKI_Food 3 projesi ile
elde edilen gelişmeleri diğer ülkelere sunma ve
Avrupa Birliği ülkeleri ile diğer dünya ülkeleri
arasındaki karşılıklı iletişimi ve anlayışı
güçlendirmede yeni etkinlikler üretme amacıyla
kurulan bir ağdır.
www.iseki-food.eu

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

www.iseki-food.net

ISEKI Food derneği (IFA) 2005 yılında Avusturya
yasaları altında kurulmuş bağımsız ve kar amacı
gözetmeyen bir kuruluştur. IFA derneği ISEKI_Food
ağının devamlılığını sağlamak için oluşturulmuştur.
www.iseki-food.net
ISEKI_Mundus 2 – ISEKI_Food ’nın Uluslararasılaştırılması ve
Sürdürülebilirliği 145585-PT-2008-ERAMUNDUS-EM4EATN
Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen bir proje olup bu döküman yalnızca yazarın
görüşlerini yansıtmaktadır. Burada bulunan bilgilerden komisyonumuz hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz.

Gıda Alanında
Hareketlilik ve
Uluslararası İş Birliği
Platformu

ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ
DENEYİMİ
Hareketlilik deneyimini yaşamayı
düşünen bir öğrenci misiniz? Eğer
öyleyse, hareketliliğe katılan öğrencilerin
görüşlerini içeren veritabanımıza bir göz
atın. Bu görüşler geleceğinizi
planlamanız için öğrencilerin genel
deneyimleri ile gıda, konaklama ve
ulaşım giderlerini içeren bilgilerden
oluşmaktadır.

PICAM_Food öğrenciler,
akademisyenler ve gıda endüstrisi
çalışanlarının uluslararası işbirliği ve
hareketliliğini desteklemek için
geliştirilmiş web tabanlı bir platformdur.

GIDA UZMANLARI
VERİTABANI
Benzer şekilde gıda endüstrisi çalışanları,
öğrenciler ve akademisyenlerin ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla gıdayla ilgili çeşitli
alanlarda zengin bilgiye sahip uzmanları
bulmak ya da uzmanların kendilerini
tanıtması amacıyla düzenlenmiştir.
Veritabanında ülke, enstitü (eğer biliniyorsa)
ve/veya aktivite alanlarının kapsamlı bir
listesini detaylı bir format ile arayabilirsiniz.
Bu sayede gelecekteki danışman, iş birliği
ortağınızı ya da hareketlilik deneyim
danışmanınızı bulabilirsiniz.

http://food4mobility.net

HAREKETLİLİK ENSTİTÜLERI
BİLGİ VERİTABANI
Hareketliliğe katılmak isteyen bir öğrenci ya
da akademik çalışansanız veya ulaslararası
iş birliği için bir enstitü arıyorsanız anahtar
bilgileri enstitü hareketlilik veritabanında
bulabilirsiniz. Ülke adı, çalışma alanı
ve/veya dil seçenekleri ile arama yaparak
daha spesifik bilgilere erişebilirsiniz.

PICAM_Food platformu hakkında
daha fazla bilgi edinmek için internet
sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

