Ръководство по
качество
Система за осигуряване на
качество при обучение в
областта на търговията с
биологични продукти

Координатор на проекта
Университет на Тесалия
ГЪРЦИЯ

Координатор на проекта и контрактор е Университетът в Тесалия,
Гърция. Той е основан през 1984 с Президентски указ 83/1984,
изменен през 1985 с Президентски указ 302/1985. Седалището на
Университета е гр. Волос (Магнезия). По настоящем Университетът
„Тесалия” включва Училището за земеделски науки, Училището за
хуманитарни науки, Училището по инженерство, Училището за
здравни науки и два независими департамента по физическо
възпитание и икономика. До сега той има забележителен брой
проекти (повече от 500), предприети от университета по различни
европейски програми, и няколко други сътрудничества в световен
мащаб по различни теми.

Координатор на
проекта:
Проф. д-р Стергиос
Тцортциос
Fytokou St. N. Ionia
38446 Volos, Greece
+ 302421093186
stzortz@uth.gr

http://www.uth.gr

Партньори
Асоциация на търговците на биологични продукти /ORA/
АВСТРИЯ

Европейска асоциация за подкрепа на акционерите и
търговците на биологични продукти. Основна дейност в
областта
на
трансфер
на
ноу-хау,
професионална
квалификация и образование. Асоциацията предлага
подкрепа в изграждане на капацитет за нови национални и
международни пазари на биологични продукти чрез
консултиране, обучение и лобиране. ORA също е вътрешния
орган на Международната федерация на движението за
биологично земеделие, отговаряща за търговията с
биологични продукти.

Ралф Либинг
office@o-r-a.org
AT-1070 Wien
Seidengasse 33-35/13
+43-1-907631325

www.o-r-a.org ~ www.ifoam.org ~
www.ifoam-eu.org

Висше училище “Земеделски колеж”
БЪЛГАРИЯ

Висше училище „Земеделски колеж” е най-голямото висше
училище в България, обучаващо професионалисти в
бакалавърска степен в сферата на агробизнеса и развитието
на селските райони. То осъществява обучение и
образование
в
следните
области:
животновъдство,
растениевъдство, земеделие, туризъм и други специфични
занимания, развивани в селските региони. Колежът има
опит в разработването на проекти по програмите ФАР,
Сократес Комениус, Леонардо да Винчи.

Доц. д-р Марияна Иванова
agricollege.mivanova@gmail.com
4003 Пловдив
бул. Дунав 78
+359 32 960356

www.agricollege.com

Евроцентър “Земя и околна среда”
БЪЛГАРИЯ

Евроцентър „Земя и околна среда” е малка по размер
неправителствена организация, базирана в Пловдив,
България. Той се състои от експерти и специалисти в
областта на биологично фермерство, агроекологията и
опазването на околната среда. Експертите и доброволците
на центъра работят за осигуряване на подходящи и
навременни съвети за фермери, дребни производители,
преподаватели, студенти и учители, така че те да се
възползват от финансовата подкрепа на България и ЕС.

www.eurocentre.hostoi.com

Доц. д-р Владислав Попов
vpopov_bg@yahoo.com4
4002 Пловдив
ул Брезовска 4, Ап. 15
+ 359 32 940073

Институт EQUALITA
ГЕРМАНИЯ

Институт
„Equalita”
е
нестопанска
организация
за
квалификации и изграждане на мрежи в Европа. От 1992 г. тя
е осъществила множество проекти, обучения и консултации за
екологични и социални институции и бизнеса. Един от акцент
ите е обучение за търговия с биологични продукти и
фермерство, другите са: темите Север-Юг и глобалното
обучение. От няколко години институтът се занимава и с
електронно обучение и уеб-базирани дейности.

Улрих Дирман
UlrichDiermann@equalita.de
DE-50825 Köln,
Heliosstr. 6a
+ 49 2215108860

www.equalita.de

Център за професионално обучение GEORGIKI ANAPTIXI
ГЪРЦИЯ

ЦПО „Georgiki Anaptixi” е нестопанска организация, основана
през 1995 г. Центърът осъществява широк кръг дейности в
областите: земеделие, финанси и администрация, компютри,
здравно и социално дело, култура, педагогика, туризъм и услуги,
технически и транспортни, околна среда; организирайки и
изпълнявайки
програми
за
непрекъснато
неформално
професионално
обучение,
вътрефирмено
обучение,
дистанционно образование и други подобни дейности.

Никос Захарулис
nikos@geo.edu.gr
111 Socratous St.
41336 Larissa, Greece
+ 30 2410553203

www.geoan.gr
Румънски ресурсен център за промотиране и маркетинг на биологични продукти "EcoRPartner“

РЪМЪНИЯ

„ЕкоРПартнър” е създаден по съвместна инициатива на търговци
с биологични продукти от Румъния и група експерти със солидни
познания
в
областта
на
маркетинга
на
биопродукти,
консултантските услуги, инспекцията и одита на биологични
единици,
техническото
образование
и
професионалното
обучение в сферата на бизнеса с биопродукти. Основната цел на
центъра е създаване на платформа за взаимодействие между
румънските търговци, преработватели и фермери за една поуспешна търговия с биологични продукти в Румъния.

Дамян Драгомир
damian@ecor.ro
Dionisie Lupu 50, Floor 1,
Apt. 3, District 1,
Bucharest, Romania
+ 40 212102124
Fax: +40 318171136

www.ecor.ro
Университет „Onsekiz Mart” – Чанаккале

ТУРЦИЯ

Университетът в основан през 1992 г. През последните няколко
години той се разрастна бързо и сега има над 27000 студенти,
участващи в голямото разнообразие от програми на 2 института,
9
факултета,
6
колежа
и
11 професионални
колежа.
Университетът в Чанаккале участва в няколко проекта по
програма „Учене през целия живот”.

www.comu.edu.tr
Асоциация на индустриалците и производителите на биологични продукти (ORGÜDER)

ТУРЦИЯ

Членовете на ORGUDER са активни предприемачи. Асоциацията
расте, става все по-силна и по-активна структура с всеки
изминал ден. Основни цели: да допринася за развитието на
биологичното
земеделие
в
Турция,
да
се
подобри
конкурентноспособността на турската индустрия на биологични
продукти и на вътрешния, и на международните пазари, да следи
най-новите открития в сферата и да информира членове и
потребители за развитието на сектора на биологични продукти,
събирайки всички от тази индустрия под един покрив.

www.orguder.org.tr

проф. д-р Ахмед Адем
Текинай
aatekinay@yahoo.com
atekinay@comu.edu.tr
Canakkale Onsekiz Mart
University Terzioglu
Campus
17100 Canakkale, Turkey
+ 90 286 18 00 18
Ext. 1542

Мелахат Йозкан
orguder@orguder.org.trm
ozkan53@hotmail.com
Büyükdere cad. Somer
apt. 64/13 5.kat
Mecidiyeköy
34 Istanbul, Turkey
+ 90 212 347 2560

http://ecoqualifyiii.cs.teilar.gr

