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Certyfikowane szkolenie z metrologii
chemicznej na targach EuroLab 2012
Wiedza w zakresie metrologii chemicznej nabrała w ostatnich latach ogromnego znaczenia.
Skrupulatne pomiary, zgodne z europejskimi normami są niezbędne przy podejmowaniu wielu
decyzji dotyczących między innymi międzynarodowej wymiany towarów i usług, dopuszczenia

danego produktu żywnościowego do sprzedaży czy danego leku do produkcji. 29 marca, podczas XIV
Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2012, odbędą się
certyfikowane warsztaty poświęcone zagadnieniu niepewności i spójności pomiarów chemicznych,
zorganizowane przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z MT Targi Sp.
z o.o. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9:00 w Centrum MT Polska przy ul Marsa 56c
w Warszawie.
Warsztaty pt.: „Materiały odniesienia i porównania międzylaboratoryjne: niezbędne narzędzia
kontroli jakości wyników” poprowadzą autoryzowani wykładowcy europejskiego projektu
TrainMiC® (Trainning in Metrology in Chemistry). W programie przewidziane są nie tylko wykłady,
ale również dyskusja na temat przykładowych scenariuszy zapewnienia jakości wyników.
Program TrainMiC® posiada akredytację ISO 9001, przyznaną przez jednostkę certyfikacyjną TÜV
Materiały szkoleniowe na spotkanie zostaną opracowane przez grupę międzynarodowych ekspertów,
współpracujących od dziesięciu lat w ramach projektu realizowanego w Instytucie Pomiarów
i Materiałów Odniesienia, Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej.
Uczestnicy warsztatów będą mogli otrzymać międzynarodowy certyfikat, podpisany przez
przedstawiciela Komisji Europejskiej, prof. dr Philipa Taylora oraz Koordynatora Programu
TrainMiC® w Polsce prof. dr hab. Ewę Bulską.
Warsztaty są odpłatne, a ilość miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia można nadsyłać do 12 marca.
Udział w szkoleniu wraz z certyfikatem to koszt 550 zł netto. Dodatkowo uczestników spotkania
obowiązuje rejestracja na Targi EuroLab 2012, której można dokonać on-line na stronie
www.targieurolab.pl/rejestracja. Targi EuroLab potrwają od 28-30 marca.

Kontakt dla zainteresowanych: awielgos@mttargi.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/12853.html
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Za duży obwód w talii?
Sprawdzaj wątrobę, nawet jeśli BMI masz prawidłowe!
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Zaburzenia lękowe częstsze niż depresja
Jak sobie z nimi radzić?
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Rozwiązanie pomocne w gojeniu ran
przewlekłych
Prawie 30% pacjentów ambulatoryjnych powyżej 70 roku życia z ranami umiera.
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Potencjalny lek na nowotwory i COVID-19
Informuje o nim pismo „Nature Communications”.
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Jak patrzenie na mówiące twarze wpływa na
uczenie się języka?
Zbadali to naukowcy.
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Kombucha może być źródłem fluoru w diecie,
Trzeba uważać ze spożyciem jej.
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Statek Orion znalazł się w najdalszym
punkcie od Ziemi
Jest to testowy lot przed powrotem do załogowej eksploracji Księżyca.
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Chiny wysłały na orbitę tajkonautów
W celu pierwszej rotacji załogi na chińskiej stacji kosmicznej.
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