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Sprawozdania i informacje

Sprawozdanie z drugiej edycji kursu
„Global Food Law and Quality”
Viterbo, 3-16 lutego 2013 r.
W dniach 3-16 lutego 2013 r. w Viterbo we Włoszech odbyła się druga edycja
kursu prawa żywnościowego „Global Food Law and Quality”, zorganizowana przez
Uniwersytet Tuscia w Viterbo w ramach projektu Komisji Europejskiej IP ERASMUS, którego kierownikiem naukowym był, jak dotychczas, prof. Ferdinando Albisinni, ceniony agrarysta specjalizujący się w prawie żywnościowym oraz adwokat2.
Przedmiotem około 28 wykładów była problematyka prawa żywnościowego
obejmująca takie zagadnienia, jak w szczególności: podstawy prawne stanowienia
prawa żywnościowego, instytucje unijnego i krajowego prawa żywnościowego, rynek
rolno-spożywczy, jakość, bezpieczeństwo i higiena żywności, w tym ochrona oznaczeń geograficznego pochodzenia, produkty ekologiczne, jak również produkty
GMO, oznaczanie produktów. Podczas wystąpień prelegentów często pojawiały się
kwestie wywołujące w dyskusjach naukowych kontrowersje i różnorodne oceny, na
przykład produkty GMO, jakość i pochodzenie produktów żywnościowych. Spotkanie
w ramach programu dawało okazję do wymiany poglądów i ciekawych refleksji
uczestników.
Wykładowcami byli profesorowie włoskich uniwersytetów, wybitni znawcy tej
dziedziny prawa, jak np. prof. Alberto Germanò, prof. Eleonora Sirsi czy prof. Paolo
Borghi. Ponadto wykłady poprowadzili profesorowie z Hiszpanii (np. prof. Angel
Martinez Gutierrez). Natomiast ze strony polskiej udział w tegorocznej edycji wzięła
dr Katarzyna Leśkiewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i studenci z kierunku europeistyka na Wydziale Prawa i Administracji UAM oraz
dr Agnieszka Szymecka wraz z kilkoma studentami z Akademii L. Koźmińskiego
w Warszawie. Wykłady prowadzone były w języku angielskim.
Uczestnikami programu byli studenci i doktoranci z rozmaitych ośrodków naukowych z rożnych krajów, w tym Francji, Niemiec, Hiszpanii i Włoch oraz z Polski.
Po każdym wykładzie w cyklu miała miejsce dyskusja i warsztaty naukowe, podczas
których przygotowywano konspekty i podsumowania poszczególnych wątków badawczych. Kurs zwieńczył test końcowy i ewaluacja osiągnięć studentów.
Malowniczo położone Viterbo, interesująca atmosfera zabytkowej zabudowy
i nie najgorsza pogoda, jak na porę zimową (ponad 10 stopni) sprawiły, że udział
w programie okazał się nie tylko przyjemnością naukową, lecz także kolejnym miłym
spotkaniem z profesorami i studentami.
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