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Po poslanstvu Novartisa, našega lastnika, 
smo zavezani k zdravljenju in skrbi za ljudi 
in bolnike postavljamo na prvo mesto. Pri 
iskanju poti do učinkovitega zdravljenja 
bolezni nam pomaga znanost, saj z njeno 
pomočjo odkrivamo skrivnosti človeškega 
telesa in zapletene mehanizme njegovega 
delovanja. Z znanjem in izkušnjami 
vrhunskih znanstvenikov ljudem po vsem 
svetu ponujamo varna, kakovostna in 
učinkovita zdravila. 

Pogosto mnenje širše javnosti je, da 
so generiki zgolj reprodukcija originalnih 
zdravil. Vendar to le delno drži. Presenečeni 
bi bili, koliko znanja, strokovnosti in inovativ-

Značaj dogodka sovpada s strateškimi 
usmeritvami Univerze v Ljubljani, ki si 
prizadeva internacionalizirati in posodobiti 
študij, povečati sodelovanje s tujimi 
univerzami, krepiti raziskovalno dejavnost 
in povečati prenos znanja iz akademskega 
sveta v gospodarstvo. 

Tradicionalno je veljalo, da inštituti in 
univerze izobrazijo mlade in ti nato svoje 
znanje prenesejo v industrijo, danes pa 
nekatera podjetja ustvarjajo veliko znanja 
v lastnih razvojnih oddelkih. Naša naloga 

Znanost nam pomaga zdraviti bolnike 

Most med akademskim svetom in industrijo

Regijski BioCamp 
povezuje znanost   
in gospodarstvo,  
s čimer odpira poti 
novemu znanju      
in dosežkom.

Nekoč smo dejali, da farmacevtsko industrijo poganjata znanje in znanost, 
danes pa lahko zatrdim, da središče farmacevtske industrije niso znanost, 
raziskovanje in razvoj, temveč bolniki. 

Za študente, akademike in delodajalce je Regijski BioCamp odlična priložnost 
za tkanje novih poznanstev. Hkrati pa ponuja tudi pot za ustvarjanje novih 
povezav med akademskim svetom in industrijo. 

nosti vlagamo v razvoj in proizvodnjo 
visokokakovostnih generičnih zdravil. 
Generična zdravila so prav tako varna, 
učinkovita in kakovostna kot originalna 
zdravila. Kakovost je sestavni del vsakega 
našega izdelka. To je področje, kjer ne 
sprejemamo kompromisov; kakovost vgraju-
jemo v vse segmente našega poslovanja – 
v naše proizvode, procese, sisteme in, kot 
najpomembnejše, v vsakodnevno delo in 
razmišljanje naših zaposlenih. 

Mag. Vojmir Urlep,
predsednik uprave Leka, 
člana skupine Sandoz 

je spodbuditi, da to znanje zaokroži nazaj 
v akademski svet, saj se tako odpirajo 
priložnosti za nova odkritja in napredek. Pri 
tem je skrb za prenos znanja skupna naloga 
obeh svetov, akademskega in gospodarskega. 
Dogodek, kot je BioCamp, spodbuja to 
povezovanje. Zato ga v imenu Univerze v 
Ljubljani močno pozdravljam in upam, da 
bomo dobro sodelovali tudi v prihodnje.

Dr. Ivan Svetlik, 
rektor Univerze v Ljubljani

Regijski BioCamp 2014
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s sodelovanjem in povezovanjem ljudi, ki imajo 
različna znanja in sposobnosti, lahko razvijemo 
nove rešitve za lajšanje življenja bolnikov s 
kroničnimi boleznimi,« je še povedal prof. dr. 
Tadej Battelino.

Pomen sodelovanja akademske sfere 
in industrije pri iskanju rešitev je poudarila 
tudi asist. dr. Barbka Repič Lampret v 
svojem predavanju o vrojenih napakah 
metabolizma: »Pri svojem delu se srečujem 
z zapletenimi presnovnimi obolenji, katerih 
diagnostika in razlaga sta zelo zahtevni. Zato 
je pomembno, da pri zdravljenju bolnikov 
sodelujem z različnimi strokovnjaki – s 
kemiki, ki znajo pravilno delati z vso opremo, 
z zdravniki in z drugim zdravstvenim osebjem 
ter s farmacevtskimi podjetji, saj potrebujemo 
zdravila za bolnike. Strokovnjaki z različnih 
področij bi se morali združiti in ozaveščati 
o tovrstnih boleznih. BioCamp s predavanji 
in pogovori s študenti in mladimi doktorandi 
zagotovo prispeva k širjenju znanja o presnovnih 
obolenjih in iskanju rešitev zanje.«

sotna med otroki in adolescenti, in to po vsej 
Evropi. V Sloveniji je med mladimi najbolj 
razširjen diabetes tipa 1, saj se število otrok 
in mladostnikov s tem tipom bolezni vsako 
leto poveča za kar osem odstotkov. Izjemno 
narašča tudi število otrok, ki se s to boleznijo 
srečajo že v predšolskem obdobju. Prav zaradi 
zgodnje pojavnosti bolezni se v zadnjem času 
strokovnjaki usmerjamo v iskanje rešitev za 
preprečevanje zapletov, ki se pojavijo kot 
posledica sladkorne bolezni.«

Iskanje prijaznih in učinkovitih rešitev za 
lažje življenje bolnikov s sladkorno boleznijo 
poteka v skupini ljudi z različnimi znanji. 
»Da bi bolnikom olajšali življenje s sladkorno 
boleznijo, so pred nekaj desetletji izumili 
inzulinsko črpalko, ki nadzira raven sladkorja v 
krvi. Danes pa smo v zadnjih fazah testiranja 
umetne trebušne slinavke, ki dovaja inzulin s 
pomočjo zaprte zanke s podkožnim merjenjem 
koncentracije glukoze. Vesel sem, da je tudi 
moja ekipa v Ljubljani del mednarodne skupine 
strokovnjakov, ki testira in razvija ta sistem. Le 

Skupne rešitve za boljši vsakdan diabetikov

Prof. dr. Tadej Battelino, strokovnjak 
za zdravljenje otrok in mladostnikov s 
presnovnimi obolenji in z obolenji žlez z notra-
njim izločanjem, je v svojem predavanju na 
Regijskem BioCampu kot najpomembnejše 
vprašanje poudaril iskanje najbolj prijaznih 
rešitev za bolnike s kroničnimi boleznimi. 
»Do rešitev lahko pridemo le s povezovanjem 
različnih znanj in idej, s sodelovanjem podjetij, 
strokovnjakov in znanstvenih javnosti. To je 
moje ključno sporočilo udeležencem letošnjega 
BioCampa. Znanost in gospodarstvo naj sodelu-
jeta za dobrobit bolnikov. Znanstvena javnost 
in podjetja morajo stopiti skupaj in veliko truda 
vložiti v razvoj rešitev, ki bodo pripomogle k 
izboljšanju vsakodnevnega življenja bolnikov.«

V predavanju Nihanje koncentracije 
glukoze v krvi, oksidativni stres in dovajanje 
inzulina s pomočjo umetne trebušne slinavke 
je prof. dr. Tadej Battelino udeležencem na 
praktičnem primeru opisal iskanje rešitev 
za mlade bolnike, ki se bojujejo s sladkorno 
boleznijo. »Sladkorna bolezen je vse bolj pri-

»Ni dovolj, da o kroničnih boleznih samo beremo in se o njih učimo. Zdaj je pravi 
čas za razvoj novih rešitev za zdravljenje kroničnih obolenj, ki so še neozdravljiva. 
To bi neposredno koristilo bolnikom,« poudarja prof. dr. Tadej Battelino.

prof. dr. Tadej Battelino, predstojnik Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni na Pediatrični kliniki, 
Univerzitetni klinični center Ljubljana, redni profesor na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani
asist. dr. Barbka Repič Lampret, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana
asist. mag. Mojca Žerjav Tanšek, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana
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Za dobrobit bolnikov, ne trga

»Te bolezni farmacevtske industrije 
načeloma ne zanimajo preveč. Obstaja 
namreč veliko bolnikov, a trga ni,« je širši 
odnos farmacevtske industrije do razvoja 
kakovostnih zdravil za tropske bolezni 
pojasnil profesor z Univerze v Baslu in 
vodja Novartisovega Inštituta za tropske 
bolezni prof. dr. Paul Herrling. Novartis pa 
si prizadeva prav nasprotno – da bi državam 
v razvoju, kjer so te bolezni endemične, 
ponudil kakovostno in dostopno zdravljenje. 

Ena od takih bolezni je malarija, za katero 
vsako minuto umre otrok v Afriki. Države v 
razvoju nimajo dovolj znanja in možnosti 
za izvedbo zahtevnih biomedicinskih 
raziskav in razvoja, laboratorijska oprema je 
neustrezna, izobraževanja in usposabljanja 
znanstvenikov pa pogosto pomanjkljiva. 
Zato Novartis del svojega vrhunskega znanja 
in izkušenj namenja razvoju novih zdravil 

Redkim boleznim, ki spremljajo revne države tretjega sveta, znanstveniki 
namenjajo manj pozornosti, saj je razvoj novih zdravil zanje komercialno 
nezanimiv. Novartis kljub temu išče inovativne rešitve za zdravljenje bolezni, 
ki ostajajo prezrte. 

za nalezljive tropske bolezni, kakršna je 
malarija. »V Novartisu nova zdravila za malarijo 
razvijamo tudi zato, ker bolezen postaja 
odporna na dosedanja zdravila,« je povedal 
prof. dr. Paul Herrling, ki se z razvojem 
zdravil in učinkovin ukvarja že od leta 1976. 
S predstavitvijo poteka razvoja novega 
zdravila za malarijo je pokazal, da Novartis 
svoje poslanstvo – skrb za bolnike in njihovo 
zdravljenje – resnično udejanja. 

Novartisov 
Inštitut za tropske bolezni

Novartisov Inštitut za tropske bolezni s 
sedežem v Singapurju je del Novartisovega 
Inštituta za biomedicinsko raziskovanje, 
posveča pa se iskanju novih zdravil za 
nalezljive in tržno nezanimive tropske 

bolezni. Zaposluje več kot 100 raziskovalcev 
in drugega osebja in je center odličnosti za 
odkrivanje novih zdravil. Poleg razvoja zdravil 
inštitut izvaja izobraževanja in usposabljanja 
za diplomante in postdoktorske študente.

BioCamp je izjemno orodje 
za medsebojno spoznavanje 
mladih ljudi 

Prof. dr. Paul Herrling Regijski BioCamp 
spremlja od samega začetka. »Menim, da se 
je BioCamp razvil v izjemno orodje, s katerim 
imamo dostop do mladih, ki jih zanima, kaj 
se dogaja v industriji,« je povedal. »Ne le da 
spoznamo mlade, ki jih delo v farmacevtski 
industriji veseli, BioCamp je tudi priložnost za 
medsebojno spoznavanje strokovnjakov, kar 
nam sicer ne uspe pogosto,« je še poudaril.

Na Regijskem 
BioCampu   
se prepletajo   
vezi med študenti, 
mladimi doktorji 
znanosti, akademiki 
in Novartisovimi 
strokovnjaki.

Asist. mag. Mojca Žerjav Tanšek je na 
letošnjem Regijskem BioCampu predavala 
o redkih boleznih. »Redke bolezni so posebno 
področje medicine, ki bo v prihodnosti velika 
priložnost za biokemijske in druge strokovnjake. 
Za mlade ljudi, ki so se udeležili BioCampa, je 

pomembno, da se vprašajo, kaj bi radi počeli 
v karieri, v kaj se bodo usmerili. Na dogodkih, 
kakršen je BioCamp, lahko v praksi izkusijo, kaj 
jih resnično zanima. To prinaša dvojne koristi, saj 
navdušene mlade spodbujamo k novemu znanju 
in jih pravilno usmerjamo, da lahko izkoristijo 

svoj potencial in bodo nato s svojim končnim 
delom doprinesli raziskovalnemu področju.«
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Dr. Harald Gschaidmeier, direktor 
Projektnega vodenja in globalnih medicin-
skih raziskav v Sandozu

»BioCamp je odlična priložnost za študente, 
da se seznanijo z industrijo in načinom dela v 
njej. Ko sem sam študiral, sem veliko izvedel 
o teoriji in samem študiju, vendar zelo malo o 
možnostih delovanja in razvoja zunaj univerze. 
Glede na zanimanje študentov menim, da so 
mladi veseli možnosti vpogleda v svet farmacije. 
Lahko si začnejo graditi mrežo poznanstev, kar 
pomeni prednost tako zanje kot za podjetje. 
Menim, da je čas, da si akademski svet in 
industrija podata roko. Vsi namreč stremimo k 
istemu cilju – k razvoju zdravil za bolnike.« 

Matjaž Tršek, direktor Sandozovega 
Razvojnega centra v Holzkirchnu

»Na letošnjem Regijskem BioCampu 
sem imel čast skupini 35 mladih študentov 
predstaviti svojo karierno pot. Ko sem se 
pripravljal na predstavitev, sem v mislih svojo 
karierno pot ponovno večkrat prehodil in pri 
tem vedno prišel do enakega sklepa, da bi si 

Dr. Karin Klokkers, vodja Sandozovega 
Razvojnega centra v Sloveniji  

»Najbolj me je navdušil pogled na mlade 
talente, ki so se v enem nedeljskem popoldnevu 
tako povezali, da so se skozi težke poslovne 
primere prebijali kot ustaljena ekipa. Udeležba 
na Regijskem BioCampu jim je dala možnost, 
da se seznanijo z dogajanjem v industriji. 
Ugotovili so lahko, da farmacevtska industrija ni 
zgolj posel, temveč tudi zelo široko raziskovalno 
področje, ki znanstvenikom iz naravoslovja 
ponuja veliko priložnosti. 

Mladi na dogodku dobijo novo znanje, 
sklepajo poznanstva s sovrstniki, ki so prav 
tako na začetku karierne poti, se seznanijo z 
različnimi mnenji, dobijo vpogled v delovanje 
podjetja in v raziskovalno delo profesorjev 
z vsega sveta. Pri tem lahko razvijajo svoje 
sposobnosti, uživajo v skupinskem delu in vidijo 
učinek svojega dela. Vsi udeleženci so torej 
zmagovalci, saj so dobili edinstveno izkušnjo, in 
tudi sama bi bila vesela, če bi imela tovrstno 
priložnost v svojih študentskih letih.«

BioCamp je edinstvena priložnost za mlade
Predavatelji na Regijskem BioCampu 2014 so z različnih vidikov predstavili nove 
strategije za zdravljenje presnovnih motenj. Zbrali smo nekaj njihovih vtisov. 

Mednarodni Novartisov BioCamp                    
Mednarodni kampus biotehnologije (BioCamp) daje mladim talentom 
priložnost za izmenjavo idej z vodilnimi znanstveniki in jih spodbuja   
k podjetniškemu razmišljanju. Od leta 2004, ko ga je Novartis organiziral 
prvič, je BioCamp postal mednarodni forum svetovnih razsežnosti, 
namenjen najboljšim študentom iz znanstvenega in poslovnega okolja.  
Med zmagovalci Novartisovega BioCampa 2014, ki je potekal od 25. do 
27. avgusta v Baslu v Švici, je tudi Janko Ignjatović, eden od zmagovalcev 
Regijskega BioCampa v Ljubljani.

Janko Ignjatović 

ponovno izbral že prehojeno pot. Pot ni bila 
vedno lahka, bila je polna raznovrstnih izzivov, 
prek katerih sem zrasel tako strokovno kot 
osebnostno. Ponosen sem, da sem zaposlen v 
Sandozu, saj so zgolj lani naša zdravila dosegla 
450 milijonov bolnikov po vsem svetu, letos 
pa želimo to številko dvigniti na pol milijarde 
pacientov. 

Regijski BioCamp je edinstvena priložnost 
za mlade in perspektivne dodiplomske in 
podiplomske študente naravoslovnih znanosti, 
da dobijo vpogled v svet farmacevtske industrije 
in podjetništva in da se srečajo z uglednimi 
znanstveniki in menedžerji iz Leka, Sandoza, 
Novartisa ter s strokovnjaki iz akademskega 
okolja. Znanje, ki so ga pridobili v formalnem 
izobraževanju, so ob pripravi študij primerov na 
BioCampu v Ljubljani lahko preizkusili v praksi, 
pri čemer so se srečali tudi z izzivi iz realnega 
življenja, kot so delo v skupini, komuniciranje, 
javno nastopanje in predstavitve idej.« 
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Regijski BioCamp je letos gostil 35 
perspektivnih študentov iz 10 držav, in 
sicer iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne 
in Hercegovine, Avstrije, Italije, Nemčije, 
Makedonije, Poljske in Rusije, kar je največje 
število držav udeleženk doslej. Nove države, 
ki so se letos prvič udeležile dogodka, so 
Nemčija, Rusija in Poljska. Med udeleženci je 
bilo tudi več doktorskih študentov in mladih 
doktorandov kot v preteklih letih. 

»Tudi letos smo mladim strokovnjakom odprli 
vrata našega podjetja in jim ponudili vpogled 
v farmacevtsko industrijo in podjetništvo. 
Na Regijskem BioCampu 2014 so se zvrstili 
številni strokovnjaki, ki so podali veliko novega 
znanja tako iz biofarmacevtike kot generične 
farmacevtske industrije. Udeleženci so si z 
velikim zanimanjem ogledali tudi razvojne enote 
Sandoza v Sloveniji in tako pobliže spoznali, 
kako poteka delo na najvišji ravni tehnološke 
inovativnosti in strokovnosti,« je razložila dr. 
Darja Ferčej Temeljotov.

Tema letošnjih predavanj in razprav 
so bile Nove strategije za zdravljenje 
presnovnih motenj. »Mlade znanstvenike smo 
želeli spodbuditi, da tudi sami razmišljajo o 
tej skupini bolezni in snujejo rešitve zanje. S 
predstavitvami študij primerov so pokazali, 
kako sposobni in ambiciozni so. Uspešno so 
prenesli svoje znanje v prakso, zelo dobro so 
se odrezali tudi pri združevanju podjetniškega 
in znanstvenega načina razmišljanja,« je še 
dejala dr. Darja Ferčej Temeljotov. »Letošnja 
skupina je bila zelo komunikativna, sproščena 
in proaktivna, zato je dogodek potekal v duhu 
živahnih razprav, veliko vprašanj in številnih 
idej.«

Tudi na tokratnem Regijskem BioCampu 
je komisija izbrala dva udeleženca, ki sta se 
najbolje odrezala pri predstavitvi primera in 
spodbujala timsko delo v posamezni ekipi. 
Po mnenju komisije sta bila to Boris Brus 
iz Slovenije in Janko Ignjatović iz Srbije. 
Zmagovalci Regijskega BioCampa se udeležijo 

Znanje prenašamo v prakso
»Čeprav je letos BioCamp potekal že četrto leto, je bilo vzdušje takšno, 
kot da poteka prvič. Bilo je zelo sveže, novo, drugačno,« je letošnji dogodek 
opisala dr. Darja Ferčej Temeljotov, predsednica organizacijskega odbora 
Regijskega BioCampa 2014. 

mednarodnega Novartisovega BioCampa, ki 
poteka vsako leto avgusta v Baslu.

Za najboljši tim je bila izbrana skupina, 
ki so jo sestavljali Boris Brus, Alja Oblak, 
Julija Rohrer, Karolina Rudnicka, Lara Saftić, 
Predrag Stojaković in Marko Trampuž.

35 mladim    
in perspektivnim 
znanstvenikom 
omogočimo vpogled  
v potrebe farmacevtske 
industrije in 
podjetništvo.

Dr. Darja Ferčej Temeljotov 
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Nekaj udeležencev smo povprašali, kaj 
menijo o Regijskem BioCampu.

Giulia Parato, Oddelek naravoslovnih 
znanosti, Univerza v Trstu, Italija

»Regijski BioCamp je odlična priložnost za 
srečanje z industrijo, saj v akademskem svetu 
ali vsaj kot študent tega ne doživiš pogosto. 
Najbolj sem vesela spoznavanja novih izzivov in 
možnosti za delovanje v farmacevtski industriji, 
saj mislim, da bom tako ugotovila, kaj je tisto, 
kar si želim početi v prihodnosti.«

Amar Osmanović, Fakulteta za farmacijo, 
Univerza v Sarajevu, Bosna in Hercegovina

»Na Regijskem BioCampu sem spoznal 
veliko ljudi in izmenjali smo si veliko znanja. 
Kot asistent na fakulteti in doktorski študent 
veliko slišim in vem o sami znanosti, prav zato 
sem bil izjemno vesel predavanj o podjetništvu, 
poslovanju in družbah. Razložili so nam, kako 
mora vse delovati skupaj, da lahko dosežeš 
najboljše učinke.« 

Ante Makovina, Oddelek za biotehnologijo, 
Univerza na Reki, Hrvaška

»Za BioCamp sem slišal od prijateljice, ki se 
ga je že udeležila. Imela je tako dobro izkušnjo, 
da sem se tudi sam odločil prijaviti. Sodelujem 
z novimi znanci, poslušam nova mnenja in reči 
moram, da je delati z ljudmi iz tako velikih 
podjetij in z doktorandi nekaj izjemnega.«

Boštjan Pirš, Medicinska fakulteta 
in Biotehniška fakulteta, Univerza   
v Ljubljani, Slovenija

»Regijski BioCamp je priložnost za spo-
znavanje novih ljudi in pogovor s tistimi, ki 

Vtisi udeležencev 4. Regijskega BioCampa
prihajajo z drugih področij. Kljub različnim 
ozadjem pa nas vse druži strast do znanosti. 
Tudi predavanja so bila izjemno zanimiva in 
navdihujoča, najbolj mi je bilo všeč predavanje 
o razvoju zdravil proti malariji.«

Predrag Stojaković, Fakulteta za farmacijo, 
Univerza v Beogradu, Srbija

»Na BioCampu sem izkusil, kako lahko 
znanje z univerz prenesemo v industrijo in tako 
pomagamo drugim. Bil sem navdušen, ko sem 
videl in slišal, kako stvari potekajo v znanosti in 
kako lahko znanstvena spoznanja prispevajo k 
razvoju izdelka, ki bo koristil vsemu človeštvu.«

Tilly Fleckenstein, Katedra za biotehnologijo, 
Tehnična univerza v Münchnu, Nemčija

»Zelo sem počaščena, da sem prišla v 
Slovenijo. Organizatorji so se izjemno potrudili, 
da nam zaželijo dobrodošlico in pokažejo vse 
skrite kotičke Ljubljane. Všeč sta mi bila oba 
sklopa predavanj. Predavanja o podjetništvu 
so bila nekaj posebnega, saj tega študentje 
nimamo priložnosti slišati na fakultetah, 
seveda so bila zelo zanimiva tudi zelo raznolika 
strokovna predavanja. Najbolj vesela pa sem, da 
imam možnost slišati, kako se ljudje iz različnih 
držav in z različnih strokovnih področij lotevajo 
reševanja izzivov.«

Karolina Rudnicka, Oddelek za imunologijo 
in infekcijsko biologijo, Zdravstvena 
univerza v Lodzu, Poljska

»Ko sem izvedela, da sem sprejeta na 
BioCamp, sem se zelo razveselila. Pridobila bom 
namreč izvrstno izkušnjo, spoznala čudovite 
ljudi, hkrati pa bom tudi sama lahko delila svoje 
znanje in sveže ideje.«

Julija Rohrer, Oddelek za farmacevtsko 
tehnologijo, Univerza Leopolda Franzesa 
Innsbruck, Avstrija

»Na začetku študije primera sem bila zelo 
živčna, saj nimam znanja o financah, da bi 
lahko izračunala, kako prodati določen izdelek. 
A vendar sem imela odlično ekipo in uspelo nam 
je, saj smo se zavedali, da to ni osebni, ampak 
ekipni cilj. Hvaležna sem, da se mi je ponudila 
ta priložnost.«

Boris Brus, Fakulteta za farmacijo, 
Univerza v Ljubljani, Slovenija
Zmagovalec 4. Regijskega BioCampa

»Zelo sem vesel zmage, a je nisem pričakoval. 
Ko sem prišel na BioCamp, sem pomislil, koliko 
talentov je tu, kako močna je ‘konkurenca’. Menim, 
da sem zmagal zaradi načina predstavitve, saj 
se je naša skupina zelo potrudila, da je bila 
predstavitev všečna investitorjem. Obenem smo 
zelo dobro razporedili delo.«

Janko Ignjatović, Fakulteta za farmacijo, 
Univerza v Beogradu, Srbija
Zmagovalec 4. Regijskega BioCampa

»K moji zmagi je pripomoglo delo celotnega 
tima, sam pa sem prispeval predvsem z 
motivacijo in navdihovanjem članov. Hvala 
organizacijskemu timu, da sem se lahko udeležil 
tokratnega BioCampa in spoznal različne ideje 
in najboljše strokovnjake. V Sloveniji imate 
veliko prednost, da gostite takšne dogodke, kot 
je Regijski BioCamp, in da je Sandoz prav tu 
postavil enega ključnih delov svojega razvoja.«

Regijski BioCamp 
je priložnost,     
da najboljši študenti  
in doktorandi spoznajo 
delo v uspešnem 
mednarodnem 
farmacevtskem podjetju. 
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Na Regijskem BioCampu so strokovnjaki 
s svojimi neprecenljivimi izkušnjami mlajšim 
kolegom med drugim odgovarjali na 
vprašanja, ki so povezana z načrtovanjem 
njihove karierne poti: »Kaj je središče mojega 
delovanja?« in »Kaj želim delati v življenju?« 

»Sodelujoči se ne učijo le, kako sodelovati 
med seboj. Nekje v ozadju jih spremlja tudi misel, 
da jih med celotnim procesom tekmovanja nekdo 
spremlja in ocenjuje. Prav lahko se zgodi, da 
bomo udeležence v naslednjih letih z dobrodošlico 
pričakali v Sandozu,« je povedal Marc Reuss, 

Regijskega BioCampa 
se udeležujejo 
tudi interni talenti

Regijskega BioCampa se je letos udeležilo 
28 zaposlenih, ki jih je Lek, član skupine 
Sandoz, prepoznal kot mlade talente oziroma 
kot tiste zaposlene, na katere podjetje v 
prihodnosti še posebej računa. Udeležili 
so se predavanj, posebej zanje pa je bila 
organizirana delavnica z Darijo Brečevič, 
vodjo Globalnega upravljanja talentov v 
Sandozu, in z Marcom Reussom, globalnim 
direktorjem Kadrov v Sandozu. O tem, kaj 
menijo o dogodku, smo povprašali nekaj 
internih talentov. 

Dr. Daliborka Dušanić, Biofarmacevtika 
Mengeš

»BioCamp je za vse udeležence lepa 
priložnost za spoznavanje možnosti, ki se 
zaposlenim ponujajo v Leku. Za tekmovalce 
je ta priložnost tem večja, saj se večina prvič 
srečuje z biotehnološkim podjetjem te velikosti 
in kompleksnosti in lahko dobijo odgovore 
na mnoga vprašanja, vključno s tistim najbolj 
pomembnim: ali se v takšnem podjetju tudi 

Karierna pot v Sandozu
Biti med najobetavnejšimi mladimi talenti v regiji je zagotovo izjemna 
priložnost za mreženje, za prenos znanja in izkušenj ter tudi spodbuda 
mladim, ki aktivno stopajo na karierno pot, da razmislijo o svoji prihodnosti. 

globalni direktor Kadrov v Sandozu, ki 
zaposluje približno 26.500 sodelavcev in v 
več kot 160 državah ponuja široko paleto 
visokokakovostnih, cenovno dostopnih 
izdelkov, ki niso več zaščiteni s patenti.

»Udeleženci dobijo možnost sodelovati 
v prostoru, ki ima bogato tradicijo inovacij, 
temelječih na znanosti. Če se ozrem po 
Sandozovem poslovanju, pomeni Lek odličnost 
v skoraj vsem, kar počnemo. Je zlati standard za 
razvoj, kakovost in proizvodnjo, njegovi prednosti 
sta močan razvojni center in biotehnologija.«

sami vidijo v prihodnosti. Za tiste, ki smo že del 
Lekove zgodbe o uspehu, pa je to priložnost, da si 
na usmerjenih diskusijah izmenjujemo mnenja 
in izkušnje s kolegi ali pridobimo nasvet, idejo 
in usmeritev. Koristno je poznati možnosti, ki se 
ponujajo za osebnostni in karierni razvoj, saj s 
tem prispevamo ne samo k lastnemu razvoju, 
temveč tudi k skupnemu cilju podjetja.«

Patrik Vida, Antiinfektivi Lendava
»Za interne talente je dogodek možnost 

za povezovanje v podjetju, širi obzorje možnih 
poklicnih poti in podaja širok spekter aktualnih 
tem v podjetju, v lastni diviziji in tudi zunaj nje. 
Z internimi talenti se vprašanja razširijo in bolj 
določijo, saj so interni talenti že seznanjeni s 
postopki in kulturo podjetja. Interni talenti se 
v interakciji s študenti lahko spomnimo na 
mogoče pozabljena vprašanja z začetka svoje 
kariere. Predavanja so me navdušila, delavnica 
pa mi je dala možnost refleksije lastnih nalog v 
podjetju in vpogled v delo kadrovske službe.«

Dr. Andrej Dolenc, Sterilni izdelki Ljubljana
»Na Regijskem BioCampu 2014 so 

strokovnjaki z različnih področij predstavili 
izredno zanimivo tematiko zdravljenja pre-
snovnih motenj z novimi metodami. Nekatere se 
že širše uveljavljajo, nekatere so še v razvojnih 

Mladi že s svojo prisotnostjo na predavanjih 
in postavljanjem vprašanj pokažejo svoj 
značaj in inovativnost v razmišljanju. Pri 
reševanju študije primera pokažejo, kako 
se lotevajo reševanja problemov in kako 
sodelujejo pri skupinskem delu, ali znajo 
motivirati druge člane ekipe in so sposobni 
narediti kakovostno predstavitev. Vse to so 
za Novartisove in Sandozove strokovnjake, 
ki se udeležijo dogodka, pomembni podatki 
o potencialnih kandidatih za zaposlitev. 
Doslej je Sandoz zaposlil že 10 udeležencev 
Regijskega BioCampa.

fazah. Vsaki predstavitvi je sledila kopica 
vprašanj, ki so pokazala, da so študenti izredno 
dobro razumeli predstavljene teme. Popoldne je 
bilo namenjeno sproščeni in odprti delavnici z 
Darijo Brečevič in Marcom Reussom, ki se je 
nanašala na naš razvoj in poklicno pot. Vsak 
udeleženec je predstavil svojo poklicno pot, 
zanimivo pa je slišati tudi, kje se posamezniki 
vidijo v prihodnje.« 

Tina Šeme, Prodajne storitve 
»Regijski BioCamp je dogodek, ki ponuja 

izredno priložnost tako za perspektivne študen-
te kot za nas, zaposlene. Na eni strani dobimo 
odlično priložnost vpogleda na specifična stro-
kovna področja, ki so jih predstavili priznani 
strokovnjaki, na drugi strani pa možnost 
povezovanja s sodelavci, ki prihajajo iz drugih 
enot. Tako gradimo nova poznanstva in vezi v 
organizaciji. Zelo zanimivim osrednjim preda-
vanjem je sledila delavnica z Darijo Brečevič in 
Marcom Reussom, na kateri smo imeli možnost 
odkrite diskusije glede razvoja zaposlenih in 
možnih kariernih poti tako v Leku kot Sandozu. 
S svojo odprtostjo in sproščenostjo sta nas 
sogovornika navdušila in nam še enkrat položila 
na srce, da smo za lasten razvoj in razvoj 
karierne poti odgovorni predvsem mi sami.« 

Zaposlitev v Leku, 
Sandozu in Novartisu 
daje široke možnosti  
za razvoj kariere     
na globalni ravni. 

Marc Reuss
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Kaj je Regijski 
BioCamp?              
Regijski BioCamp je tridnevni 
znanstveni forum, ki ga od 
leta 2011 naprej organizira 
farmacevtska družba Lek, 
član skupine Sandoz. Regijski 
BioCamp ponuja izbranim 
študentom priložnost              
za srečanje z vrhunskimi 
strokovnjaki in vodilnimi 
menedžerji ter neposreden 
vpogled v svet raziskovanja 
in mednarodno poslovno 
okolje farmacevtske industrije.
Udeleženci se med seboj 
pomerijo v znanju, obenem     
pa je to zanje odlična priložnost 
za izmenjavo idej in praktično 
timsko delo. V štirih letih        
so tako v Sloveniji gostili 140 
najperspektivnejših študentov 
naravoslovnih znanosti            
iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, 
Bosne in Hercegovine, Črne 
gore, Makedonije, Italije, Avstrije, 
Poljske, Nemčije in Rusije.


