


17.03.2015 r. 

Udział przedstawicieli BIOMED-LUBLIN w Dniu Otwartym 

Szkoły - Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego 

w Lublinie. 



20.03.2015 r. 

Udział przedstawicieli BIOMED-LUBLIN wraz z przedstawicielami 

Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie  

w Targach Edukacyjnych organizowanych w Państwowych Szkołach 

Budownictwa w Lublinie.  



24-25.03.2015 r. 

Udział przedstawicieli BIOMED-LUBLIN  

wraz z przedstawicielami Zespołu Szkół Chemicznych  

i Przemysłu Spożywczego w Lublinie w Wojewódzkich 

Targach Edukacyjnych w Lublinie.   



24.05.2015 r.  

Spotkanie przedstawicieli BIOMED-LUBLIN  

wraz z przedstawicielami Zespołu Szkół Chemicznych 

i Przemysłu Spożywczego w Lublinie dotyczące  podpisania 

 aneksu do Umowy o Wzajemnej Współpracy i Partnerstwie.    



10.06.2016 r. 

Przedstawiciele BIOMED-LUBLIN i Zespołu Szkół Chemicznych  

i Przemysłu Spożywczego w Lublinie podpisali umowy na organizację 

staży zawodowych dla uczniów Technikum Chemicznego,  

umożliwiających uczniom poszerzenie umiejętności praktycznych  

przy wykonywaniu analiz fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych  

w Dziale Kontroli Jakości oraz na Wydziałach Produkcyjnych 

BIOMED-LUBLIN. 



01-31.07.2015 r. 

Szkolenie uczniów Technikum Chemicznego w Lublinie  

na stażach zawodowych zorganizowanych w Dziale Kontroli  

Jakości BIOMED-LUBLIN. Ponadto uczniowie byli przeszkoleni  

z zagadnień mikrobiologicznych i prowadzenia dokumentacji  

dotyczącej Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP). 



01-31.08.2015 r. 

Szkolenie uczniów Technikum Chemicznego w Lublinie na stażach  

zawodowych zorganizowanych w Wydziale Trombiny. Ponadto uczniowie byli 

także przeszkoleni z zagadnień mikrobiologicznych, prowadzenia dokumentacji 

dotyczącej Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). 



10.09.2015 r. - 19.12.2015 r. 

Opracowanie wystawy w plakatach edukacyjnych dotyczącej Historii 

powstania BIOMED-LUBLIN oraz produkcji pierwszych szczepionek. 

Montaż wystawy na korytarzu przed salą 304.  



06.01.2016 r. - 29.02.2016 r. 

Modernizacja pomieszczenia sali 304, w tym wymiana podłogi, doposażenie sali 

m.in. w nowe stoliki i krzesełka dla uczniów. Odnowiono również znajdujący się  

w sali układ okresowy pierwiastków poprzez położenie warstw lakierobejcy. 

Po wykonaniu prac adaptacyjnych w ZSCHiPS, do szkoły przewieziono w 2-óch 

dostawach eksponaty w postaci urządzeń, aparatury i sprzętu badawczego.  



02.03. 2016 r. – 24.05.2016 r. 

Wykonywanie dalszych prac związanych z organizacją Muzeum  

związanych z montażem regałów i półek ekspozycyjnych  

oraz ich lakierowaniem.  



03-07.06. 2016 r. 

Przyjęcie do BIOMED-LUBLIN na staże zawodowe trzech  

absolwentów Technikum Chemicznego w Lublinie. Staże będą 

przeprowadzone w miesiącu lipcu i sierpniu b.r. na wydziałach 

produkcyjnych. 
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