ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE PT.:
OBLICZANIE I PRZEDSTAWIANIE WYNIKÓW BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO 7218/A1:2013
ORAZ OCENA JAKOŚCI UZYSKIWANYCH WYNIKÓW
Warszawa 07 kwiecień 2016 godz. 10.00-16.00
Szanowni Państwo,
Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez firmę BIOCORP Polska Sp. o.o.
Niniejsze szkolenie jest przeznaczone dla personelu laboratoriów mikrobiologicznych i dotyczy zasad obliczania
wyników badań mikrobiologicznych próbek żywności i pasz według obowiązujących wymagań normy PN-EN ISO
7218/A1:2013 oraz próbek wymazów i odcisków pobranych ze środowiska produkcji, według normy PN-ISO
18593:2007. Omówione zostaną przykłady ogólnych zasad liczenia średniej arytmetycznej lub średniej ważonej
z liczby kolonii na płytkach oraz przypadki szczególne, a także sposób podawania wyniku końcowego wraz
z niepewnością.
Druga część szkolenia będzie poświęcona ocenie jakości uzyskiwanych wyników podczas badań kontrolnych
realizowanych w laboratorium zgodnie z programem wewnętrznej kontroli jakości. Przedmiotem tej części szkolenia
będzie sporządzania rocznych programów kontroli jakości wyników badań, konstrukcja kart kontrolnych i ich analiza
z wykorzystaniem prostych narzędzi statystycznych. Poruszona zostanie również ocena wyników w badaniach
biegłości i ich monitorowanie na kartach kontrolnych.

Wykładowca:
mgr Barbara Nowakowska, mikrobiolog, konsultant przygotowujący laboratoria do akredytacji i auditor PCA
Termin i miejsce szkolenia:
07 kwiecień 2016 godz. 1000- 1600 w hotelu Novotel Warszawa Lotnisko ul. 1 Sierpnia 1 (róg Żwirki i Wigury
i 1 Sierpnia), 02-134 w Warszawie
Materiały szkoleniowe:
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe – także w wersji elektronicznej (po szkoleniu - drogą mailową)
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 480,00zł netto (+ 23%VAT).
Zgłoszenia wysłane do dnia 15 marca będą nagradzane 10% zniżką. Koszt uczestnictwa obejmuje
materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, a także obiad i przerwy kawowe

wykłady,

Z racji ograniczonej liczby miejsc prosimy o przesłanie zgłoszeń do dnia 29 marca 2016r. do godz. 15.00.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu oraz informacje nt. sposobu płatności prześlemy do dnia 30 marca 2016 r.
Prosimy o uiszczenie płatności do 06 kwietnia 2016

Serdecznie zapraszamy
Dział Handlowy BIOCORP Polska

