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EU-GMP-regler - krav og fortolkninger
Få overblikket over EU-GMP – afslut med eksamen

Du bestemmer over dine data

Du får overblik over EU-GMP-lovgivningen og bliver i stand til at navigere rundt i reglerne. På
kurset fokuserer vi på EudraLex volume 4 Part I samt relevante dele af annex 1, 8, 9, 15 og 19.
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Målgruppe
Akademikere og andre medarbejdere med GMP-erfaring indenfor fremstilling,
kvalitetskontrol og kvalitetssikring af lægemidler. Kurset er også en mulighed for at
genopfriske din GMP-viden og få dokumenteret dine kompetencer ved en eksamen.
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