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Projekt je zam ený na rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, p edevším student
a výzkumných pracovník .
Cílem projektu je:
o

kontinuální a nadstavbové vzd lávání perspektivních a vedoucích pracovník výzkumu, vývoje
a inovací,

o

p ednášková a školící innost prost ednictvím konsorcia (organizace navrhovatel projektu),

o

zlepšení informovanosti,

o

propagace a popularizace spot eby mléka a mlé ných výrobk .

Klí ové aktivity po zahájení projektu:
o

Vzd lávání pracovník vývoje a inovací v laborato ích pro kontrolu složení a vlastností mléka
pro zvýšení konkurenceschopnosti oboru (VÚCHS).

o

Vzd lávání v oblasti výzkumu, vývoje, inovace výroby a zpracování mléka, zlepšení kvalifikace
vysokoškolských student , doktorand a dalších profesních pracovník v mléka ském oboru
(MENDELU).

o

Vzd lávací program v oblasti produkce a zdravotní nezávadnosti mléka (J U).

o

Vzd lávací program v oblasti mlékárenských technologií, laboratorních metod a produkce zdravých
a bezpe ných potravin (VÚM).

o

Vzd lávání perspektivních a kvalifikovaných vedoucích, výzkumných, vývojových a inova ních
pracovník v mléka ském oboru za ú elem r stu vzd lanosti a pro zvýšení jeho
konkurenceschopnosti v etn popularizace spot eby mléka (MENDELU).

o

Vzd lávání lektor na zahrani ních, špi kových mléka sko-analytických pracovištích (VÚCHS).

o

Tvorba edukativního DVD (J U).

o

Webová podpora projektu (MENDELU).
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