I Konwersatorium
„Praktycy dla Praktyków dla laboratoriów wykonujących
badania żywności”
20-23 listopada 2017 r.
Lord Hotel **** - Warszawa

Poniedziałek 20.11.2017
Zakwaterowanie i kolacja powitalna
Wtorek 21.11.2017
10.00-17.30
Panel motywacyjny M:
„Pozytywne wywieranie wpływu na innych – motywacja pracowników” – zgłoszenie na
konwersatorium o kodzie: K/5/2017-M
lub
Panel motywacyjny S:
„O stresie inaczej niż zwykle” – zgłoszenie na konwersatorium o kodzie: K/5/2017-S
Środa 22.11.2017
09:00-10:30 Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2017– czas na zmiany – auditor
10:30-11:00 Materiały odniesienia w laboratorium analitycznym - LGC STANDARDS
11:30-12:30 Co nowego w badaniach sensorycznych żywności, wody i materiałów do
kontaktu z żywnością w związku z nowelizacją dokumentu EA-4/09
"Akredytacja laboratoriów badań sensorycznych? – Dr hab. n. farm. prof.
nadzw. IŻŻ Hanna Mojska
12.30-13.30

Jak przygotować dokumentację z walidacji/sprawdzenia metod fizykochemicznych badania żywności w obszarach regulowanych prawnie? - Dr hab.
n. farm. prof. nadzw. IŻŻ Hanna Mojska

14:30-15:30 Problemy w procesie walidacji/ sprawdzenia metod mikrobiologicznych - dr
Halina Wróblewska
15.30-17.00

Jak podejść do potwierdzenia metod mikrobiologicznych – dr Halina
Wróblewska

19:00 - …

Uroczysta kolacja

Czwartek 23.11.2017
09:00-10:00 Wykrywanie i oznaczanie liczby Salmonella w świetle wymagań nowego
wydania normy PN-EN ISO 6579-1:2017-04 – Monika Mroczka
10:00-11:00 Badania mikrobiologiczne próbek pobranych z powierzchni - procedura
zgodna z wymaganiami” – Justyna Czyrko
11:30-12:30 Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego a spójność pomiarowa w
badaniach mikrobiologicznych. Szczepy odniesienia jako narzędzie
wykorzystywane do zapewnienia spójności pomiarowej” – Monika Mroczka
12.30-13.30

Minimalizacja ryzyka wydawania wyników fałszywie dodatnich i ujemnych w
obszarze badań mikrobiologicznych” – Justyna Czyrko

Cena udziału w konwersatorium za osobę: 1300 zł/netto
Cena zawiera udział w konwersatorium, materiały, obiady, przerwy kawowe i uroczystą
kolację oraz zaświadczenie o uczestnictwie.
Opcje rabatów za udział w konwersatorium:
Opcja

Rabat

Cena zł/os netto

Pierwsza osoba

0

1300,-

Druga i kolejne osoby

-50zł/os

1250,-

Opcje dodatkowe:
Noclegi (Lord****) [8% VAT]:
Cena zł/os/noc netto
Pokój 1 os. 250,Pokój 2 os. 150,-

