BAZA DE DATE
Ţe
Reprezintă o reţea de 95 de parteneri provenind din 29 de ţări
europene, din care fac parte universităţi, centre de cercetare,
asociaţii profesionale şi studenţeşti, precum şi parteneri din
industria alimentară. Obiectivele principale ale ISEKI_Food3 sunt
promovarea realizării spaţiului European al educaţiei universitare
în sectorul studiilor din domeniul ştiinţelor alimentare şi de a
contribui la formarea viitoarei reţele
www.iseki-food.eu

Reprezinta o reţea de 53 de parteneri provenind din 29 de ţări din
afara spaţiului European având drept scop extinderea activităţilor
proiectului ISEKI_Food3 şi în afara spaţiului european, şi de a
iniţia activităţi noi cu scopul de a promova comunicarea şi
înţelegerea între membrii Uniunii Europene şi ai lumii întregi.
www.iseki-food.eu

Asociaţia ISEKI-Food (IFA) este o organizaţie EUROPEANĂ
independentă, fară scop lucrativ, înfiinţată în 2005 sub legislaţie
austriacă. IFA a fost fondată cu scopul de a asigura viabilitatea
reţelei ISEKI_Food
www.iseki-food.eu

A PROGRAMELOR
DE STUDII

INFORMAŢII PENTRU STUDENŢI

INFORMAŢII PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN
ÎNVAŢĂMÂNTUL SUPERIOR

Baza de date a programelor de studii oferă
informaţii detaliate ale programelor de
licenţă şi de master. Ea furnizează de
asemenea, informaţii asupra şcolilor şi
universităţilor şi asupra grilelor de curs
pentru fiecare program.

Familiarizaţi-vă şi informaţi-vă cu privire
la programele de studii în ştiinţa şi
tehnologia alimentului.

Desfăşuraţi o cercetare pe tipuri de programe
pentru a obţine o cartografiere a ţărilor care
propun un anumit program de studii

Consultaţi analiza programelor, pentru a le
compara cu cele ale instituţiei voastre.

Parcurgeţi lista completă a cursurilor dintr-un
anumit program.

Consultaţi programele din alte ţări pentru a
vă alege viitorul program de studii
universitare.

Efectuaţi o cercetare specifică asupra unui
curs pentru a identifica programul care îl
propune.

Pentru mai multe informaţii cu privire la
baza de date a programelor de studii în
domeniul ştiinţelor şi tehnologiilor
alimentare, consultaţi pagina Home a
asociaţiei ISEKI_Food :

www.iseki-food.net
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