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Σχετικά  με  το  FooD-‐STA  
To	  έργο	  FooD-‐STA	  /	  ERASMUS+	  Knowledge	  Alliance	  (554312-‐EPP-‐1-‐2014-‐1-‐AT-‐EPPKA2-‐KA)	  θα	  αναπτύξει	  ένα	  ανεξάρτητο	  “EuFooD-‐
STA   Κέντρο”,   υπό	   τη	   μορφή	   μιας	   εικονικής	   πλατφόρμας	   με	   φυσικά	   κέντρα,	   που	   θα	   καθορίζει	   το	   οργανωτικό	   πλαίσιο	   για	   τη	  
βιώσιμη	  συνεργασία	  μεταξύ	  των	  πανεπιστημίων	  και	  των	  επιχειρήσεων	  τροφίμων.	  	  
	  	  
Το	  έργο	  συντονίζεται	  από	  το	  BOKU	  -‐	  University	  of	  Natural	  Resources	  and	  Life	  Sciences,	  Vienna	  και	  στην	  κοινοπραξία	  ανήκουν	  7	  
πανεπιστήμια,	  3	  επιχειρήσεις	  τροφίμων	  και	  10	  άλλοι	  φορείς,	  από	  την	  Αυστρία,	  το	  Βέλγιο,	  τη	  Γαλλία,	  τη	  Γερμανία,	  την	  Ελλάδα,	  την	  
Ιταλία,	  την	  Ολλανδία,	  την	  Πορτογαλία,	  την	  Ισπανία	  την	  Ελβετία	  και	  το	  Ηνωμένο	  Βασίλειο.	  

Οι  στόχοι  του  FooD-‐STA    
Το	  ανεξάρτητο	  “Κέντρο	  του	  EuFooD-‐STA”	  έχει	  ως	  στόχο	  να	  προωθήσει:	  	  
•  την	  καινοτόμο	  εκπαίδευση	  και	  κατάρτιση	  των	  φοιτητών,	  στοχεύοντας	  στις	  ανάγκες	  της	  Βιομηχανίας	  και,	  επομένως,	  αυξάνοντας	  

την	  απασχολησιμότητα	  των	  νέων	  
•  την	  καινοτόμο	  συνεχή	  επαγγελματική	  ανάπτυξη	  (CPD)	  για	  το	  προσωπικό	  των	  πανεπιστημίων	  και	  των	  Βιομηχανιών	  Τροφίμων,	  

διευκολύνοντας	  την	  ανταλλαγή	  εμπειριών.	  
	  

Τα	  παραπάνω	  θα	  επιτευχθούν	  με	  την:	  	  
•  Κοινή	   ανάπτυξη	   δραστηριοτήτων   κατάρτισης   για	   το	   προσωπικό	   της	   τριτοβάθμιας	   εκπαίδευσης	   και	   των	   στελεχών	   της	  
Βιομηχανίας	  Τροφίμων	  προσαρμοσμένες	  στις	  ανάγκες	  τους.	  

•  Απόκτηση	  εμπειρίας	  σε	  εργασία	  και	  κατάρτιση	  μέσα	  από	  την	  άσκηση  σε  Βιομηχανίες  και  πανεπιστήμια.    
•  Προώθηση	  βέλτιστων  πρακτικών  από	  εκπαιδευτικό	  υλικό	  και	  μεθόδους,	  που	  ήδη	  υπάρχουν.	  	  
•  Ανάληψη	  κοινών	  διδασκαλιών	  και	  επίβλεψης	  από	  πανεπιστήμια	  και	  εταιρείες.	  
•  Από	  κοινού	  ανάπτυξη	  ενός	  προγράμματος  για  τη  συνεχή  επαγγελματική  ανάπτυξη  (CPD)  και	  ενός	  συστήματος  πιστοποίησης  
για	  το	  προσωπικό	  των	  πανεπιστημίων	  και	  των	  Βιομηχανιών	  Τροφίμων.	  	  

•  Από	   κοινού	   ανάπτυξη	   υλικού   κατάρτισης,	   εκπαιδευτικών	   ενοτήτων,	   μαθήματων,	   κλπ	   για	   τη	   βελτίωση	   των	   υφιστάμενων	  
ακαδημαϊκών	  προγραμμάτων	  σπουδών	  και	  κατάρτισης.	  	  

•  Ανάπτυξη	  μιας	  ψηφιακής  βιβλιοθήκης,  που	  θα	  αποτελείται	  από	  μαθήματα,	  webinars,	  online	  μαθήματα,	  κλπ,	  μια	  πολυγλωσική  
βάση  δεδομένων  και	  μια	  e-‐learning  πλατφόρμα.	  

•  Βιομηχανία	  Τροφίμων	  με	  ιδιαίτερη	  έμφαση	  στις	  Μίκρο-‐μεσαίες	  επιχειρήσεις.	  
•  Φοιτητές	  όλων	  των	  βαθμίδων	  (BSc-‐,	  MSc-‐,	  PhD),	  Καθηγητές	  πανεπιστημίων.	  
•  Πτυχιούχοι	  και	  μη	  επαγγελματίες	  του	  Κλάδου	  των	  Τροφίμων.	  

Το  δίκτυο  του  EuFooD-‐STA  είναι  ανοικτό  στις  επιχειρήσεις  τροφίμων,  σε  οργανισμούς  του  κλάδου  και  στα  
πανεπιστήμια.   Για   να  μπείτε  στο  δίκτυο,   συμπληρώστε   τη  σχετική  αίτηση,  που  θα  βρείτε  στον  παρακάτω  
σύνδεσμο:  
haps://www.food-‐sta.eu/efsc-‐member/register  
  

Σε  ποιους  απευθύνεται  το  FooD-‐STA    

Ελάτε  μαζί  μας  


