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WRZESIEŃ

ISO 17025 - Kompetencje laboratoriów wzorcujących i badawczych
Termin: 11 - 14 września 2007 r.
Miejsce: Kudowa Zdrój
szczegóły
Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego i spójność pomiarowa
Termin: 25 - 28 września 2007 r.

Miejsce: Kudowa Zdrój
szczegóły

PAŹDZIERNIK

Międzylaboratoryjne badania biegłości i sterowanie jakością
Termin: 9 - 12 października 2007 r.
Miejsce: Ustroń
szczegóły
Walidacja metod próborania, badania i wzorcowania
Termin: 23 - 26 październik 2007 r.
Miejsce: Gliwice
szczegóły

LISTOPAD

Wyznaczanie niepewności pomiarów
Termin: 13 - 16 listopad 2007 r.
Miejsce: Gliwice
szczegóły
Warsztaty - walidacja i niepewność pomiarów w chemii i biologii
Termin: 27 - 30 listopad 2007 r.
Miejsce: Gliwice
szczegóły

GRUDZIEŃ

Warsztaty - walidacja i niepewność pomiarów wielkości fizycznych
Termin: 11 - 14 grudnia 2007 r.

Miejsce: Gliwice
szczegóły
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
PROLAB BIURO NAUKOWO TECHNICZNE JÓZEF IZYDORCZYK
tel/fax (032) 238-03-31
biuro@prolabgliwice.com.pl
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