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Kot član skupine Sandoz delujemo 
v eni najbolj konkurenčnih in zahtevnih 
gospodarskih panog, v generični farma-
cevtski industriji. Dolga leta je veljalo 
prepričanje, da generična farmacevtska 
industrija večinoma ne temelji na znanju, 
raziskavah in razvoju. Zato naj tudi ne bi bila 
tako privlačna za mlade znanstvenike kot 
nekatere druge panoge. Vendar je to daleč 
od resnice. Znanost je temelj, na katerem 
sloni naše delo.  

Naše delo temelji na vrhunski znanosti

Brez znanja in 
vrhunskih znanstvenikov 
z različnih področij  
ne bi uspeli izpolnjevati 
svojega poslanstva 
– nuditi dostopna, 
visokokakovostna 
zdravila ljudem   
po vsem svetu. 

Od skoraj 3000 sodelavk in sodelavcev 
v Sloveniji jih ima več kot 40 odstotkov vsaj 
univerzitetno izobrazbo, med nami je 170 
doktorjev znanosti, 20 odstotkov sodelavcev 
dela v razvoju, imamo več kot 1100 
pridobljenih patentov. To je le nekaj podatkov, 
ki dokazujejo, kako pomembna je za nas 
znanost. In to sporočilo smo letos že tretje 

leto z veseljem delili z mladimi, perspektivnimi 
znanstveniki iz regije Alpe-Adria.

Ideja za organizacijo Regijskega BioCampa za mlade perspektivne 
naravoslovce iz regije Alpe-Adria se je v Sloveniji porodila pred tremi leti.   
Zelo sem zadovoljen, da je v tem času dobila trdne temelje, saj predstavlja 
resnično odlično priložnost, da na enem mestu zberemo mlade talente   
iz regije in uveljavljene znanstvenike iz naše panoge. 

Mag. Vojmir Urlep,
predsednik uprave Leka, 
člana skupine Sandoz 
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Smo vodilni globalni razvojni center 
v Sandozu 

»Želimo povezati znanost in gospodarstvo«

»Tudi sam prihajam s področja raziskav in 
izobraževanja, zato vem, kako razburljivo je 
raziskovanje, spremljanje novih dognanj in 
napredka. Ni boljše nagrade kot prisostvovati 
pri novem znanstvenem odkritju,« je zbrane 
mlade talente na Regijskem BioCampu 2013 
nagovoril dr. Jernej Pikalo. 

 
Minister za izobraževanje, znanost 

in šport dr. Jernej Pikalo je poudaril, da 
cilj znanstvenega raziskovanja ni zgolj 
ustvarjanje patentov, ampak tudi in 
predvsem izmenjava idej in dobrih praks ter 

Lek, član skupine Sandoz, ima ključno 
vlogo v globalni razvojni in proizvodni mreži 
druge največje generične farmacevtske 
družbe na svetu. V zadnjih letih smo z 
vrhunskim znanjem in strokovnjaki ter z 
odličnimi dosežki postali vodilni globalni 
razvojni center in eden najpomembnejših 
globalnih proizvodnih centrov Sandoza, 
specializirani za zahtevne tehnologije.

Novartis je od leta 2002, ko je pod svoje 
okrilje vzel Lek, v svoje delovanje v Sloveniji 
vložil več kot 1,3 milijarde evrov. Polovica 
teh sredstev je bila namenjena prav razvoju, 
kar potrjuje na eni strani pomembnost 
raziskovalnega in razvojnega dela v generični 
farmacevtski industriji, na drugi pa zaupanje 
v odličnost in kakovost slovenskega znanja.

Udeležence je nagovoril minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo
ustvarjanje socialnih vezi. Eden izmed ciljev 
vlade, v kateri sodeluje, je povezati znanost 
in gospodarstvo. To ne pomeni le izmenjave 
produktov, temveč tudi izmenjavo mladih 
znanstvenikov in ustvarjanje inovativnih 
shem, kot so centri odličnosti. 

Vlaganje v raziskave in razvoj ima veliko 
večje multiplikativne učinke kot vlaganje v 
infrastrukturo, je prepričan minister Pikalo. 
Tega se moramo še toliko bolj zavedati v 
času, ko država in gospodarstvo nista v 
zavidljivem položaju. Poleg vlaganja v znanje 

V Sloveniji delujeta Sandozov Razvojni 
center Slovenija in Razvojni center 
biofarmacevtike. Prvi je specializiran za 
tehnološko zahtevne generične učinkovine 
in zdravila, kjer naši strokovnjaki izvajajo 
četrtino vseh globalnih razvojnih aktivnosti 
Sandoza. Sandozova Biofarmacevtika v 
Mengšu pa je ključni steber Sandoza v 
razvoju in proizvodnji izjemno zahtevnih 
podobnih bioloških zdravil, kjer je Sandoz 
pionir v svetovnem merilu. V Mengšu 
na primer proizvajamo enega od treh 
Sandozovih podobnih bioloških zdravil.

Kaj vse je potrebno za uspeh v 
raziskovalnem in razvojnem delu far-
macevtske industrije, je med drugim 
sporočilo, ki ga želimo deliti z mladimi umi 

pa je pomembno tudi ustvarjanje okolja, 
ki omogoča razvoj znanja za povezovanje 
znanstvenikov z različnih področij in s 
tem produktivno sodelovanje pri razvojnih 
projektih. 

»Naš temeljni cilj je, da združimo vse talente. 
Slovenija potrebuje drzne in inovativne ideje ter 
ljudi z vizijo. Dogodek, kot je Regijski BioCamp, 
prispeva k ustvarjanju institucionalnega okvirja 
za izmenjavo novih idej in priložnosti za mlade 
raziskovalce, da se srečajo s svojimi bodočimi 
delodajalci,« je poudaril minister.

Sodobne tehnologije za dostopne terapije 

na Regijskem BioCampu. Ni pomembno le 
strokovno znanje, čeprav seveda brez tega 
nikakor ne gre. Ključ do uspeha je poleg 
vrhunskega znanja v konceptualnem in 
analitičnem razmišljanju, v sodelovanju 
in timskem delu, načinu vodenja in 
sposobnosti sprejemanja pravih odločitev v 
pravem trenutku. Del poti do uspeha je tudi 
radovednost in postavljanje vprašanj, ko česa 
ne vemo. Uspeh je vedno uspeh skupine 
ljudi, ki znajo sodelovati, premagovati ovire 
in izzive ter skupaj priti do najboljših rešitev. 
Tako delamo v Sandozu in tako gradimo 
vrhunske dosežke. 

Dr. Karin Kolkkers,
direktorica Sandozovega Razvojnega centra 
Slovenija

35 izbranih študentov naravoslovnih znanosti iskalo odgovore na vprašanja, 
kako povečati dostopnost do zdravil

Sandozovo poslanstvo je biti vodilni 
ponudnik visokokakovostnih in dostopnih 
zdravil ter tako ljudem po vsem svetu zagotavljati 
dolgoročen dostop do zdravstvenega varstva. 
Rdeča nit Regijskih BioCampov je tako vedno 
povezana z iskanjem odgovorov na vprašanja, 
kako povečevati dostopnost do zdravil, do 
najsodobnejših terapij, in o tem je govorila 
tudi tema Regijskega BioCampa 2013 – 
Sodobne tehnologije za dostopne terapije. 

»Kot del ene vodilnih globalnih 
farmacevtskih družb smo že tretje leto zapored 
za tri dni odprli vrata perspektivnim mladim 
strokovnjakom. Regijski BioCamp 2013 je 
ponudil vpogled v farmacevtsko industrijo in 
podjetništvo v obliki strokovnih predavanj, 
udeleženci pa so si z velikim zanimanjem 
ogledali tudi razvojne enote Sandoza v 
Sloveniji ter tako pobliže spoznali, kako poteka 
delo na najvišji ravni tehnološke inovativnosti 
in strokovnosti,« je razložila dr. Darja Ferčej 
Temeljotov, vodja nenehnih izboljšav v 
Sandozovem Razvojnem centru Slovenija 

in predsednica organizacijskega odbora 
Regijskega BioCampa 2013.

Na Regijskem BioCampu 2013 so 
predavatelji in udeleženci razpravljali o 
pomenu najsodobnejših tehnologij in 
inovativnosti v generični farmacevtski 
industriji, kar je pogoj za razvoj varnih, 
kakovostnih in učinkovitih zdravil. Strokovnjaki 
iz Slovenije in tujine so predstavili krovno 
tematiko z različnih perspektiv – akademske, 
razvojno-raziskovalne in gospodarske, pri 
čemer je vedno vključen tudi vidik bolnikov. 

»Farmacevtska industrija se dobro zaveda 
pomena nenehnega razvoja znanosti, s katero 
lahko izboljšamo kakovost življenja. K temu 
pripomore uspešno sodelovanje z domačimi 
znanstveniki in raziskovalnimi centri. Za 
razvoj vrhunske znanosti in visokotehnološke 
proizvodnje je treba podpreti razvoj najboljših 
mladih strokovnjakov. Zato sem mladim 
na Regijskem BioCampu 2013 z veseljem 
predstavil naše uspehe in ideje, kako razviti 

nove inovativne načine zdravljenja,« je povedal 
prof. dr. Roman Jerala s Kemijskega inštituta.

Edinstvena priložnost 
in izkušnja

Regijski BioCamp je edinstveni 
dogodek v Sloveniji, ki povezuje znanost in 
gospodarstvo ter odpira vrata novemu znanju 
in inovativnemu razmišljanju za prihodnost. 
Zato je tudi edinstvena priložnost za mlade 
znanstvenike iz regije, da dobijo vpogled v 
delovanje ene vodilnih svetovnih generičnih 
farmacevtskih družb.

Poleg predavanj in pogovorov z vrhunskimi 
strokovnjaki ter praktičnih delavnic so si 
udeleženci ogledali tudi sodobne razvojne-
raziskovalne oddelke, in sicer Sandozov 
Razvojni center biofarmacevtike v Mengšu in 
Sandozov Razvojni center Slovenija v Ljubljani. 

Regijski BioCamp je edinstveni dogodek v Sloveniji, ki povezuje znanost  
in gospodarstvo ki povezuje znanost in gospodarstvo ter odpira vrata 
novemu znanju in inovativnemu razmišljanju za prihodnost. 

dr. Darja Ferčej Temeljotov 
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Ob zaključku Regijskega BioCampa 2013 
so razglasili najboljše iz tekmovalnega dela. 
Udeleženci so namreč poleg strokovnih 
predavanj tudi aktivno sodelovali in se 
preizkusili v timskem delu pri pripravi študije 
primera ter v prenosu že usvojenega znanja 
v praktično delo. 

Izbor najboljših dveh posameznikov 
in tima v tekmovalnem delu Regijskega 
BioCampa 2013 je potekal na osnovi 
sodelovanja udeležencev v timski nalogi, v 
kateri so izdelali in predstavili študijo primera 
na temo bioinformatskega modeliranja. 
Pri tem so morali pokazati tako znanje 
naravoslovja kot kar nekaj razumevanja 
poslovnega dela.

Dr. Mateja Salobir, vodja tehničnega 
razvoja Sandozove Biofarmacevtike Mengeš, 
kot članica komisije za izbor najboljših v 
tekmovalnem delu Regijskega BioCampa 
2013, ocenjuje: »Vsako leto smo na Regijskem 
BioCampu prijetno presenečeni nad znanjem, 
iznajdljivostjo in potencialom mlade generacije 
naravoslovcev, ki se z vedoželjnostjo in 
učinkovitim timskim delom lotijo reševanja za 
večino izmed njih popolnoma novega izziva 
– priprave poslovnega načrta. Zato je bil tudi 
tokrat izbor najboljših težko delo.«

Zmagovalca se bosta udeležila 
svetovnega 
BioCampa v Baslu 

Pri pripravi študije primera sta se najbolj 
izkazala Patricia Wildberger z Inštituta za 
biotehnologijo in biokemijski inženiring 
Univerze v Gradcu in Gašper Pustovrh z 
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 

Zmagovalca sta se pri pripravi študije 
primera po obrazložitvi komisije med 
vsemi udeleženci najbolj izkazala pri 
povezovanju znanstvenega in poslovnega 
načina razmišljanja, ki sta za uspeh v 
farmaciji izjemno pomembna. Za nagrado 
sta si priborila udeležbo na Novartisovem 
svetovnem BioCampu 2013, na katerem 
bosta z najboljšimi mladimi strokovnjaki 
naravoslovnih znanosti s celega sveta 
pridobivala novo znanje ter spoznavala 
trende v biotehnologiji in biofarmaciji. 

»V Ljubljani sem preživela dva izjemna 
dneva, Regijski BioCamp je bil odlična izkušnja. 
Predavanja in ogledi razvojnih oddelkov so bili 
zelo zanimivi, delovanje farmacevtske industrije 
smo si lahko ogledali resnično čisto od blizu in 
spoznali, kakšni so ključni izzivi te industrije 

Prenos znanja v praktično delo
Študija primera: Bioinformatsko programiranje v farmaciji

Sodobne tehnologije za dostopne 
terapije – različni vidiki 

Prof. dr. Uroš Urleb, globalni vodja Tehničnega razvoja 
Biofarmacevtike Sandoz, je predstavil novo razvojno paradigmo v 
farmacevtski industriji, t. i. Quality by design. 

Kot globalni vodja Tehničnega razvoja Biofarmacevtike Sandoz je 
odgovoren za tehnološki razvoj podobnih bioloških zdravil v Sandozu. 
Pred tem je bil glavni raziskovalni direktor v Sandozu, še pred tem 
pa vodja enote za raziskave učinkovin v družbi Lek. Je avtor več kot 
100 strokovnih člankov z različnih raziskovalnih področij ter avtor in 
soavtor več kot desetih patentov farmacevtskih inovacij. 

Predavatelji na Regijskem BioCampu 2013 so z različnih vidikov predstavili 
krovno tematiko o pomenu sodobnih terapij za zagotavljanje dostopnih terapij 
čim širšemu krogu ljudi po svetu. 

Dr. Jan M. Visser, globalni vodja Analitske karakterizacije in 
Bioanalitike Biofarmacevtike Sandoz, je predstavil, kako podobna 
biološka zdravila spreminjajo sodobne pristope k zdravljenju. 

Preden je postal globalni vodja Analitske karakterizacije in 
Bioanalitike Biofarmacevtike Sandoz, je delal v Sloveniji, in sicer kot 
vodja tehničnega razvoja v Biofarmacevtiki Sandoz v Mengšu. Pred 
prihodom v Sandoz pa je delal v podjetju Diosynth, kjer se je med 
drugim ukvarjal z razvojem celičnih kultur.

Prof. dr. Roman Jerala, vodja Oddelka za biotehnologijo na 
Kemijskem inštitutu v Ljubljani, je spregovoril o celični kontroli za 
procesiranje informacij in terapije. 

Prof. dr. Roman Jerala je profesor biokemije in molekularne 
biologije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze 
v Ljubljani in vodja raziskovalnega področja sintezne biologije v 
Centru odličnosti EN-FIST. Trenutno sta najpomembnejši področji 
njegovega dela molekularni mehanizem naravnega imunskega 
odziva in sintezna biologija. Njegova skupina je odkrila molekularni 
mehanizem aktivacije celičnih senzorjev za prepoznavanje dvoverižne 
RNK in bakterijskega endotoksina v receptorjih TLR3 oziroma TLR4, 
ki so pomembni za prepoznavanje virusnih in bakterijskih okužb ter 
kroničnih vnetij. 

Dr. Markus Krumme, vodja kontinuirane proizvodnje v 
Novartisu, je predstavil, kaj pomeni kontinuirana proizvodnja v 
farmacevtski industriji.

Preden se je pridružil Novartisu, je bil podpredsednik oddelka 
raziskav in razvoja v podjetju LTS Lohmann Therapy Systems v ZDA, 
pred tem pa vodja oddelka raziskav in razvoja v LTS AG v Nemčiji. V 
LTH je vodil razvoj posebne oblike zdravil (t. i. thin film), od koncepta, 
formulacije in analize do procesiranja in pakiranja, ter tako pripeljal 
projekt od ideje do dejanske končne oblike zdravila.

Dr. Matej Horvat, znanstveni svetovalec v Farmacevtskem 
razvoju v Sandozovem Razvojnem centru Slovenija, je spregovoril o 
pomenu modeliranja v farmacevtskem razvoju, proizvodnji in kontroli 
kakovosti.

Kariero je začel kot mladi raziskovalec na Univerzi v Novi Gorici in 
nato na Inštitutu Jožef Stefan. Ko se je pridružil Leku, članu skupine 
Sandoz, je pridobival izkušnje na različnih področjih dela. Danes je 
med vodilnimi v podjetju pri predstavljanju in vpeljevanju koncepta 
Quality by design in procesnih analitičnih tehnologij v način dela. Je 
eden vodilnih avtorjev Sandozove globalne metodologije Quality by 
design.

Pavel Drnovšek, vodja razvoja učinkovin v Sandozovem 
Razvojnem centru Slovenija, je predstavil paradigmo Quality by 
design pri razvoju učinkovin. 

Leku se je pridružil leta 1997 in takrat je delal v organski 
sintezi. Kasneje je postal vodja oddelka za razvoj procesov organske 
sinteze, kjer se je prvič srečal tudi z upravljavskimi nalogami vodje. 
Ob pridružitvi Sandozu je bil imenovan za vodjo oddelka za razvoj 
procesov, od leta 2009 pa je vodja razvoja učinkovin v Sandozovem 
Razvojnem centru Slovenija.

Dr. Jerica Rozman Pungerčar, vodja kontrole kakovosti v 
Biofarmacevtiki Sandoz v Mengšu, je predstavila vključevanje 
kakovosti v vse procese razvoja podobnih bioloških zdravil.

Kot doktorica biokemije in molekularne biologije ima deset 
let izkušenj v raziskovanju, predvsem biokemije proteinov in 
rekombinantne DNK-tehnologije. Biofarmacevtiki Sandoz v Mengšu 
se je pridružila leta 2007, ko je postala tudi vodja oddelka v 
analitskem razvoju. V Sandozu je pridobila širok nabor izkušenj o 
razvoju podobnih bioloških zdravil. Od leta 2013 je vodja kontrole 
kakovosti v Biofarmacevtiki Sandoz v Mengšu.

Dr. Igor Drstvenšek, direktor podjetja Ortotip, d. o. o., je govoril 
o neposredni digitalni proizvodnji individualiziranih izdelkov.

Po doktoratu je začel svojo akademsko pot na Univerzi v Mariboru, 
kjer je predaval o proizvodnih tehnologijah in sorodnih področjih. Je 
tudi gostujoči predavatelj na fakultetah v Avstriji in Romuniji. Leta 
2006 je zagnal prvo proizvodnjo implantatov s specifično tehnologijo 
v Sloveniji in kasneje izvedel več projektov razvoja in proizvodnje 
lobanjskih vsadkov.

Novartisov BioCamp            
                
BioCamp se je od leta 2004, ko ga je Novartis organiziral prvič, razvil    
v mednarodni forum svetovnih razsežnosti, namenjen najboljšim študentom 
iz znanstvene in poslovne sfere. Namenjen je izmenjavi idej in timskemu 
delu v hitrem tekmovalnem poslovnem okolju. Vsa leta je Novartisov 
BioCamp potekal v Švici, regionalni pa tudi v številnih drugih državah 
in regijah, kot so ZDA, Indija, Egipt, Italija. V zadnjih devetih letih so na 
Novartisovih BioCampih vpogled v biofarmacevtsko industrijo in podjetništvo 
ponudili več kot 650 najboljšim študentom sveta, med njimi tudi slovenskim.

danes in v prihodnje. Veselilo me je tudi delo 
v ekipi; vsak posameznik je prihajal z drugega 
področja in skupaj smo sestavili odličen tim, ki 
je svoje delo uspešno opravil,« je svoje vtise 
strnila Patricia Wildberger. 

»Na Regijskem BioCampu sem zelo 
užival. Priznam, da sem bil nad zmago kar 
nekoliko presenečen, pri tem je zagotovo imela 
pomembno vlogo moja ekipa, v kateri smo dobro 
sodelovali, vsi smo enakovredno doprinesli k 
uspehu. Veselim se udeležbe na Novartisovem 
BioCampu, saj pričakujem prav tako odlično 
organiziran dogodek, kot je bil ta v Ljubljani,« je 
povedal Gašper Pustovrh. 

Najboljšo predstavitev je pripravila 
skupina, ki so jo sestavljali Božidar Aničić, 
Katarina Maher, Nejc Rojko, Nadica 
Sibinovska, Marija Vukmaonović, Tina 
Zupančič in Uroš Zupančič. Člani tima so za 
opravljeno delo prejeli posebno priznanje.
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Razvoj talentov je ena od prioritet v 
Sandozu. »Poskušamo ustvarjati okolje za 
kontinuirano učenje in razvoj, ki bi omogočilo rast 
zaposlenih. Začne se pri prepoznavanju pravih 
kandidatov za posamezne vloge in nadaljuje 
s pridobivanjem ustreznih delovnih izkušenj, 
kontinuiranim učenjem, izpopolnjevanjem ter 
osebnim razvojem. Vsakdo v podjetju se lahko 
razvija in odgovornost vsakega sodelavca je, da 
razmisli o možnostih za nadaljnje karierne korake 
in skupaj z vodjem sestavi načrt razvoja. Razvoj 
ne pomeni vedno poti navzgor, lahko je tudi 
razvoj v okviru delovnega mesta, kot na primer 
zahtevnejše naloge, učenje, coaching in povratna 
informacija, vključitev v programe mentoriranja 
ipd.,« razlaga Darija Brečevič, globalna 
direktorica razvoja talentov v Sandozu.

Kako poteka razvoj talentov v Sandozu, 
je udeležencem Regijskega BioCampa 
2013 razložila dr. Janja Lukša, direktorica 
Sandozovega Razvojnega centra v Avstriji: 
»V Sandozu imamo poseben oddelek za 
razvoj talentov, ki se strokovno ukvarja s 
prepoznavanjem in z razvijanjem talentov v 
družbi. Ta oddelek pomaga tudi vsem vodjem, 

Študenti
Marina Gjorgjieva, Fakulteta za farmacijo, 

Univerza v Ljubljani, Slovenija: 
»Regijski BioCamp je odlična priložnost, da se 

srečamo s kolegi iz regije, spoznamo zaposlitvene 
priložnosti in predvsem da pridobimo novo 
znanje o našem področju študija. Veselim se 
spoznavanja novih ljudi, novih priložnosti in 
novosti v farmaciji.« 

Danica Radojičić, Fakulteta za farmacijo, 
Univerza v Beogradu, Srbija:

»Regijski BioCamp je krasen dogodek. Je 
velika priložnost za nas magistrske in doktorske 
študente, da se srečamo s strokovnjaki 
farmacije, spoznamo nove ljudi in raziščemo 
priložnosti za prihodnost, za razvoj kariere. 
Pričakujem, da bom na dogodku razširila 
svoje znanje, tudi z delom s kolegi iz regije pri 
konkretnem projektu.«

Lovre Zekan, Fakulteta za farmacijo in 
biokemijo, Univerza v Zagrebu, Hrvaška: 

»Najprej bi poudaril, da je dogodek zelo 
dobro organiziran. Predstavlja dobro priložnost, 
da spoznamo vrhunske profesorje in vodilne 
ljudi iz farmacevtske industrije. S kolegi iz regije 
bomo pridobili vpogled v delovanje velikega 

Kaj o Regijskem BioCampu menijo 
udeleženci in predavatelji?

farmacevtskega podjetja, spoznali nove ljudi in 
pridobili nove izkušnje.«

Blaž Ferjanc, Fakulteta za matematiko in 
fiziko, Univerza v Ljubljani, Slovenija:

»Regijski BioCamp je zelo zanimiv dogodek. 
Predvsem mi je všeč družabni del, in sicer 
spoznavanje kolegov z drugih fakultet in iz 
drugih držav ter uveljavljenih strokovnjakov 
naravoslovja. Resnično spoznavam veliko novih 
stvari, zato je to res dobra izkušnja.« 

Esma Karahmet, Fakulteta za farmacijo, 
Univerza v Sarajevu, Bosna in Hercegovina:

»Moji prvi vtisi o dogodku so zelo dobri, 
organizacija je odlična, všeč mi je tudi 
Ljubljana, ki smo si jo skupaj ogledali. Zelo se 
veselim spoznavanja novih prijateljev, kolegov iz 
regije, seveda tudi potencialnih delodajalcev v 
prihodnosti. Zato sem prepričana, da je udeležba 
na Regijskem BioCampu zelo pomembna za 
razvoj moje kariere.«

Patricia Wildberger, Inštitut za 
biotehnologijo in biokemijski inženiring, 
Univerza v Gradcu, Avstrija:

»Regijski BioCamp je zelo dobro organiziran 

dogodek; že prvi dan sem spoznala zelo zanimive 
ljudi, s katerimi smo imeli konstruktivne 
pogovore. Do zdaj imam na svojem področju dela 
večinoma le akademske izkušnje, zato je zame 
zelo pomembno, da dobim priložnost spoznati, 
kako deluje farmacevtska industrija, da si bom 
lahko ogledala razvojne obrate in spoznala, kako 
poteka delo v mednarodni farmacevtski družbi.«

Ljubica Plamenac, Fakulteta za 
farmacijo, Univerza v Podgorici, Črna gora: 

»Dogodek je odlično pripravljen, organizatorji 
so res pomislili na vse. Udeležba na Regijskem 
BioCampu je zame zelo pomembna, prepričana 
sem, da mi bo koristila pri nadaljnjem študiju. 
Pričakujem, da bom tukaj spoznala veliko novih 
ljudi, pridobila nove izkušnje, morda tudi kakšno 
priložnost za službo v prihodnje. Predvsem se 
veselim spoznavanja, kako dejansko deluje 
farmacevtska industrija, torej tudi poslovni 
vidik, kar bomo s kolegi v praksi preizkusili 
pri pripravi poslovnega načrta. Tega namreč 
nimamo priložnost spoznavati na fakulteti.«

Spodbujamo razvoj talentov
Regijski BioCamp je priložnost za udeležence, da spoznajo delo v mednarodni 
farmacevtski družbi tudi z vidika možnosti za razvoj kariere. Delo v Sandozu, 
eni vodilnih svetovnih generičnih farmacevtskih družb, ki je hkrati del 
Novartisa, namreč nudi izjemne priložnosti za delo na globalni ravni, v različnih 
timih in pri različnih projektih.

da znajo na svojem področju in v svojem okolju 
prepoznati talentirane posameznike in na 
primeren način spodbujati njihov razvoj.« 

Pri razvoju talentov je najprej pomembno 
njihovo prepoznavanje. »Pomembno je dobro 
oceniti potencial, saj je to osnova za pripravo 
učinkovitih razvojnih načrtov, zagotavljanje 
uspešnosti zaposlenih, upravljanje pričakovanj 
podjetja in zaposlenih ter optimalno investiranje 
v razvoj. Potencial ocenjujemo pri pogovorih o 
talentih (t.i. Talking Talent Sessions),« pravi 
Darija Brečevič.

»V Sandozu je vpeljan sistem letnih 
in medletnih razgovorov vodij s svojimi 
zaposlenimi o doseganju zastavljenih ciljev, 
o vrednotah in vedenju v delovnem okolju. Na 
teh razgovorih in pri sodelovanju skozi delovni 
proces vodja zaznava potenciale posameznika 
in lahko njegove prednosti poudarjeno razvija 
ter tudi izboljšuje plati, ki so morda šibkejše. Za 
posameznike, ki izstopajo, vodja v sodelovanju s 
kadrovsko službo oblikuje razvojni načrt. Pri tem 
seveda upošteva individualni interes in karierne 
želje posameznika,« pravi dr. Janja Lukša. 

Po besedah dr. Janje Lukša omogoča 
Regijski BioCamp podjetju odličen in hkrati 
dovolj zgoden vpogled v nabor talentov, ki 
prihajajo iz izobraževalnih institucij in se 
pripravljajo za prvi vstop v delovno okolje. 
Na drugi strani pa tudi mladi na začetku 
svoje karierne poti pridobijo tesnejši stik 
s podjetjem, spoznajo življenje v njem in 
zahteve delovnega okolja ter se seznanijo s 
kariernimi možnostmi, ki jih podjetje ponuja.

»Družba Novartis in kot njen del družba 
Sandoz sta dovolj veliki po raznolikosti dela kot 
tudi geografsko, da ponujata številne možnosti 
izbire smeri in nivoja dela, ki ustreza željam in 
pričakovanjem posameznika. Pomembno je, da 
se sodelavci zavedajo, da vse priložnosti niso 
nujno odprte v matični državi, zato morajo biti 
mobilni,« še dodaja Darija Brečevič.

Predavatelji 
Pavel Drnovšek, vodja razvoja učinkovin 

v Sandozovem Razvojnem centru Slovenija: 
»Za farmacevtsko industrijo je zelo 

pomembno, da spoznavamo vedno nove, mlade 
znanstvenike, študente s kakovostnim znanjem. 
Regijski BioCamp je odlična priložnost za 
njih in za nas. S tem nekako gradimo bazen 
bodočih potencialnih sodelavcev, študenti pa 
pridobivajo nove izkušnje, znanje o delovanju 
farmacevtske industrije in možnost spoznavati 
najsodobnejše pristope.«

Dr. Gregor Drstvenšek, direktor podjetja 
Ortotip, d. o. o.:

»Regijski BioCamp je dobra priložnost za 
izmenjavo znanja, predvsem za mlade ljudi 
na začetku kariere, saj tako pridobijo znanje o 
ocenjevanju in razvoju idej, tudi poslovnih in 
podjetniških.«

Dr. Darja Ferčej Temeljotov, vodja 
nenehnih izboljšav v Sandozovem 
Razvojnem centru Slovenija in predsednica 
organizacijskega odbora Regijskega 
BioCampa 2013:

»Poslanstvo Regijskega BioCampa je v svojem 
bistvu zelo plemenito – združiti znanost in posel, 
mladost in modrost, študente, industrijo in 
akademsko sfero. Vse to z namenom, da se lahko 
učimo drug od drugega ter tako rastemo strokovno 
in osebno. Letos so se na Regijskem BioCampu 
spet zbrali zelo ambiciozni, znanja željni študenti, 
mi kot organizatorji pa smo ponovno skrbno 
izbrali predavatelje, različne znanstvenike in 

strokovnjake, ki glede na svoje področje dela z 
različnih vidikov predstavijo isto temo.«

Dr. Matej Horvat, znanstveni svetovalec 
v Farmacevtskem razvoju v Sandozovem 
Razvojnem centru Slovenija:

»Dogodki, kot je Regijski BioCamp, so 
pomembni z dveh vidikov. Na eni strani 
študentom omogočijo, da spoznajo vodilne 
ume v farmacevtski industriji in znanosti, 
da vidijo, katera področja se razvijajo, kje 
je največ perspektive. Na drugi strani pa so 
priložnost za podjetje, da spozna perspektivne 
mlade znanstvenike.«

Prof. dr. Roman Jerala, vodja Oddelka 
za biotehnologijo, Kemijski inštitut:

»Letošnja tema Regijskega BioCampa o 
sodobnih tehnologijah za dostopne terapije je 
bila zelo zanimiva tako za Sandoz kot za nas, 
ki delamo v znanstveni akademski sferi. Sicer 
pa dogodek udeležencem ponuja priložnost 
spoznati, da je delo v farmaciji zelo razburljivo 
in hkrati zelo zahtevno. Mislim, da je to zelo 
pomembno sporočilo, saj so v javnosti pogosto 
podcenjeni zahtevnost dela v generični farmaciji 
in izzivi, s katerimi se ta sooča na poti razvoja 
visokokakovostnih in hkrati dostopnih zdravil.«

Dr. Markus Krumme, vodja kontinuirane 
proizvodnje, Novartis: 

»Zelo pomemben vidik takega dogodka za 
študente je, da dobijo vtis o delu v farmacevtski 
industriji. Če se namreč spomnim, kako sem 

sam kot študent gledal na delo v farmaciji, 
je bilo takrat moje videnje precej nerealno. 
Zgodnje razumevanje delovanja farmacevtske 
industrije je za študente zelo koristno, ko 
razmišljajo o svoji prihodnosti. Za podjetje pa je 
BioCamp priložnost spoznati mlade ljudi, sveže 
znanje in ideje, kar je tudi zelo pomembno. 
Podjetje je namreč le tako dobro, kot so dobri 
njegovi zaposleni.«

Dr. Jan M. Visser, globalni vodja 
Analitske karakterizacije in Bioanalitike 
Biofarmacevtike Sandoz:

»Tema letošnjega Regijskega BioCampa je 
bila zelo zanimiva in relevantna, saj menim, 
da mora biti razmišljanje o večanju dostopnosti 
do zdravil trenutno v ospredju in znanost lahko 
k temu veliko prispeva. Sam sem predstavil 
delo v razvoju podobnih bioloških zdravil, kako 
povečujejo dostop do sodobnega zdravljenja in s 
tem nekako predstavljajo revolucijo pri skrbi za 
bolnike. Sicer pa Regijski BioCamp deluje v dve 
smeri. Na eni strani mladi raziskovalci pridobijo 
boljše razumevanje o tem, kaj se dejansko 
dogaja v farmacevtski industriji, in se tako lahko 
odločijo, ali je to res tisto, kar si želijo početi 
v karieri. Hkrati pa je dogodek priložnost za 
industrijo, da dobi pregled, kakšni mladi talenti 
so trenutno na trgu.«
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