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Ta oferta nie stanowi informacji handlowej
Adres instytucji/ﬁrmy ogłaszającej ofertę
Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA Julia Żarczyńska
60-865 POZNAŃ,
JEŻYCKA 44A M5 5,
Polska
Osoba kontaktowa
Julia Żarczyńska
info@bnt-sigma.pl
Tel: 616242722
www.bnt-sigma.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Szkolenia dla laboratoriów 2020 - walidacja metod badawczych Szkolenia dla
laboratoriów nie mają już obecnie na celu jedynie "opowiedzenie" uczestnikom
szkolenia "w jaki sposób wykonać" poszczególne czynności. Uczestnicy szkoleń
laboratoryjnych oczekują praktycznego podejścia do omawianego zagadnienia.
Szkolenia laboratoryjne oferowane przez naszą ﬁrmę muszą odpowiadać temu
trendowi. Nawiążemy współpracę z osobami zatrudnionymi w akredytowanych
laboratoriach badawczych lub posiadającymi doświadczenie w pracy w jednostkach
badawczych i naukowych, w których pracowano zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki
Laboratoryjnej lub wymaganiami normy ISO 17025 (nawet jeśli laboratorium nie
posiadało akredytacji). Warsztaty dla pracowników laboratoriów (moduł walidacja)
stanowiłyby część drugą szkolenia. W trakcie warsztatów pracownicy laboratorium
zaplanują w szczegółach walidację metody badawczej, która jest w zainteresowaniu
laboratorium. Uczestnicy warsztatów zaplanują ilość próbek do zbadania w ramach
wyznaczania poszczególnych parametrów walidacyjnych. Warsztaty
najprawdopodobniej odbywałyby się na terenie laboratorium badawczego. Możliwe,
że na życzenie laboratorium, warsztaty zawierały elementy faktycznej pracy w
laboratorium nad daną metodą badawczą.

Informacje uzupełniające
Cel współpracy: Opracowywanie programów praktycznych warsztatów dla
pracowników laboratoriów zainteresowanych tematyką walidacji i weryﬁkacji metod
badawczych. Obecne w trakcie szkolenia teoretycznego poświęconego walidacji,
uczestnicy szkolenia dowiedzą się od teoretycznej strony: - w jaki sposób
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zaplanować walidację metody badawczej - co to jest selektywność metody
badawczej - co to jest poprawność metody badawczej - co to jest precyzja metody
badawczej - co to jest granica wykrywalności i granica oznaczalności metody
badawczej - co to jest odzysk metody badawczej - jakie zastosować wzory do
obliczenia poszczególnych parametrów walidacyjnych

CPV
Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Załączniki

labacademy.jpg

Typ oferty
Kooperacja

Termin składania ofert
25.03.2020

Ważna od
27.09.2019

Branże
Rolnictwo i leśnictwo
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Farmacja i biotechnologia
Doradztwo/consulting/edukacja
Przemysł chemiczny i kosmetyczny

Nabywcy poza granicami kraju
NIE
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