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PROGRAM SZKOLEŃ DOTYCZĄCY KOMPETENCJI Z ZAKRESU GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM
W SEKTORZE OPAKOWAŃ TWORZYW SZTUCZNYCH JEST GOTOWY DO URUCHOMIENIA!
Program szkoleniowy PackAlliance dotyczący kompetencji w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, stosowany w sektorze
opakowań z tworzyw sztucznych. Zostanie on uruchomiony, otwierając rekrutacjędla 15–20 studentów z każdego kraju biorącego w
nim udział (Włochy, Hiszpania, Polska i Finlandia). W programie weźmie udział co najmniej 60 studentów

Wybór studentów

KLUCZOWE DATY
Zapisy studentów: od czerwca do
września 2021 r
Termin kursu: październik 2021-maj 2022

Partnerzy PackAlliance już zaplanowali i ustalili ostateczne
szczegóły programu studiów. Partnerzy Projektu serdecznie
zapraszają do rekrutacji zainteresowane osoby z.

Pierwszy nabór studentów rozpocznie się od czerwca 2021 r. do września 2021 r.
Kandydaci powinni posiadać profil zawodowy: kompetencje osiągnięte poprzez stopień naukowy lub doświadczenie zawodowe, z
dodatkową specjalizacją w potrzebach GOZ w przemyśle opakowań z tworzyw sztucznych.
Ogólny profil zawodowy osoby biorącej udział w programie, będzie zatem bardziej ogólny, a profil niekoniecznie będzie powiązany
z określoną dyscypliną, ale potrzeby specjalisty zostaną rozpoznane we wszystkich lub kilku obszarach tematycznych.

MODUŁY
Przewidziane kursy szkoleniowe zostały
zorganizowane w okresach
pięciomiesięcznych (pięć tygodni na moduł
szkoleniowy x 4 moduły szkoleniowe).

Tematy modułów szkoleniowych obejmują charakterystykę, recykling, zatwierdzenie i ustawodawstwo związane z nowymi
materiałami i biomateriałami w sektorze opakowań z tworzyw sztucznych. Ponadto omówione zostaną najnowsze zrównoważone
technologie produkcji i przetwarzania, zwłaszcza w sektorze systemów pakowania żywności, a także trendy na rynku opakowań
ekologicznych i sposoby obniżenia kosztów ogólnych. Podstawowymi elementami szkoleń będą LCA w cyklu życia produktu w
przypadku opakowań pochodzących ze zrównoważonych tworzyw sztucznych oraz recyklingu, a także powiązane prawodawstwo
UE. Odbędą się kursy dotyczące logistyki sortowania, a także metod ulepszania systemów sortowania i recyklingu. Ponadto
uwzględniono na przykład nowe możliwości recyklingu w tworzeniu modeli biznesowych. Zostaną również omówione komunikacja,
projektowanie usług i społeczne oddziaływanie gospodarki o obiegu zamkniętym.
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