PICAM_FOOD
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 stiintelor 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 europea,
şi de a iniţia activităţi noi cu scopul de a promova comunicarea şi
întelegerea între membrii Uniunii Europene şi ai lumii întregi.
www.iseki-food.eu

Asociaţia ISEKI-Food (IFA) este o organizatie independent fara
scop lucrative austriacă înfiinţată în 2005. IFA a fost fondată cu
scopul de a asigura viabilitatea reţelei ISEKI_Food
www.iseki-food.eu

Plantforma pentru
Cooperare şi
Mobilitate
Internaţională în
sectorul Alimentar

MOBILITĂŢI PENTRU STUDENŢI
Sunteţi un student care caută să
experimenteze o mobilitate? Consultaţi
baza noastră de date cu impresii redactate
de către studenţi care au realizat déjà acest
experiment. Impresiile lor descriu
experienţe generale şi personale dar în
egală măsură şi informaţii importante
despre costurile de subsistenţă: hrană,
cazare, transport, care vă vor ajuta să
planificaţi viitoarele voastre mobilităţi.

BAZA DE DATE A
EXPERŢILOR DIN
SECTORUL ALIMENTAR
Pentru a răspunde nevoilor profesioniştilor
din industria alimentară şi în mod egal
celor ale lumii academice şi studenţilor ,
această bază de date vă permite să va
prezentaţi ca expert sau să identificaţi
experţi care oferă competenţe specifice
într-o multitudine de domenii ale ştiinţei şi
tehnologiilor alimentare. Această bază de
date poate fi consultată prin generarea de
căutări în funcţie de ţară, instituţii, sau
utilizând un meniu derulant ale domeniilor
de activitate , pentru a găsi un viitor
collaborator, un consultant sau un tutore
pentru un viitor program de mobilitate.

http://food4mobility.net

BAZA DE DATE A
INSTITUŢIILOR CARE
PROPUN MOBILITĂŢI
Chiar dacă sunteţi un student, un membru al
comunităţii academice care îşi planifică o
mobilitate, sau managerul unei instituţii în
căutarea unei cooperări internaţionale, veţi
găsi informaţiile cheie necesare în baza de
date “institutii şi mobilităţi” .

Consultati website-ul nostru pentru a găsi
informaţii detaliate asupra platformei
PICAM_Food

PICAM_Food este o platformă on-line
destinată studenţilor din mediul academic
şi din industria alimentară. Acest
instrument are drept scop promovarea
cooperării internaţionale şi a mobilităţilor
in domeniul ştiinţelor şi tehnologiilor
alimentare.

