Komplexní vzd lávání lidských zdroj v mléka ství
Projekt CZ.1.07/2.3.00/09.0081 je zam ený na rozvoj lidského
potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, p edevším student
a výzkumných pracovník .
Cílem projektu je kontinuální a nadstavbové vzd lávání
perspektivních a vedoucích pracovník výzkumu, vývoje a inovací,
p ednášková a školící innost prost ednictvím konsorcia, zlepšení
informovanosti, propagace a popularizace spot eby mléka
a mlé ných výrobk .
Konsorcium navrhovatel projektu:
o
Mendelova univerzita v Brn ,
o
Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích,
o
Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. (Rapotín),
o
Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. (Praha).
V rámci tohoto projektu již prob hly a prob hnou tyto akce:
08.10.2009 – Kick-off Meeting - zahájení projektu s partnery (Brno),
15.10.2009 - p ednáška student m o mléka ství v R na Jiho eské
univerzit v eských Bud jovicích,
30.10.2009 – Jak správn publikovat v zahrani ních odborných
asopisech, lektor prof. Paul Jelen (University of Alberta, Canada),
(MENDELU),
05.11.2009 – spolupráce na návrhu podklad , metod a materiál pro
diplomové práce student na JU eské Bud jovice,
24.11.2009 – školicí workshop laboratorního personálu v Mlékárn
Kunín (Ostrava) o mléka ských analytických metodách a zajišt ní
kvality výsledk ,
25.11.2009 – školicí workshop laboratorního personálu v LRM
Bušt hrad ( MSCH Praha) o mléka ských analytických metodách
a zajišt ní kvality výsledk ,
27.11.2009 – porada partner a spole ný workshop projektu na VÚM
Praha – ešení administrativních záležitostí, výb rová ízení, dodatky
ke smlouvám o financování projektu, aktivity a úkoly za minulé a pro
následující období,
03.12.2009 – školicí workshop laboratorního personálu v LRM
Brno-Tu any ( MSCH Praha) o mléka ských analytických metodách
a zajišt ní kvality výsledk ,
4.–5.12.2009 – workshop Technologie výroby sýr
(poprvé)
a prezentace knihy Ing. Jána Keresteša Biotechnológie, výživa
a zdravie (MENDELU),
12.01.2010 – seminá Produkce a zdravotní nezávadnost mléka
Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích,
13.01.2010
–
workshop
Mikrobiální
kontaminace
mléka
a mlé ných výrobk (Povltavské mlékárny a.s., Sedl any),
27.01.2010 – seminá Hygiena a sanitace v oblasti zpracování mléka
ve spolupráci s Ecolabem (MENDELU),
28.–29.01.2010 – workshop Technologie výroby sýr (podruhé
na MENDELU),
IV. 2010 – p ednáška v mléka ských laborato ích, školení personálu
jako NRL-SM (VÚM),
21.4.2010
–
Den
VÚM
–
porada
partner
a spole ný workshop projektu (na VÚM),
IV. - V. 2010 – workshop Kvalita biomléka (MENDELU),
28.4.-22.5.2010 – jedna z doprovodných akcí Farmá ské výroby sýr ,
výstava Fauna a flora na sýrových etiketách, z nejv tší sbírky
sýrových etiket na sv t (LAKTOS Collection) na MENDELU,
20.5.2010 – konference s mezinárodní ú astí Farmá ská výroba sýr
(MENDELU),
XI. 2010 – spole ná vzd lávací akce (workshopy, p ednášky)
ve spolupráci s potraviná skou platformou a Spole ností pro výživu
(MENDELU).

Obr.2: Jak správn publikovat v zahrani ních odborných asopisech – workshop pro
studenty, zahrani ní lektor prof. Paul Jelen (CAN), Editor-in-Chief INTERNATIONAL
DAIRY JOURNAL, (Brno, 30.10.2009)

Obr.3: Jednání na VÚM (Praha, 27.11.2009)

Obr.4: Workshop Technologie výroby sýr (Brno, 4.-5.12.2009)

Obr.5: Seminá Produkce a zdravotní nezávadnost mléka ( eské Bud jovice, 12.1.2010)
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Obr.1: Slavnostní zahájení projektu (Brno, 8.10.2009)
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