
1. Kaj je BioCamp?
Regijski BioCamp 2018 je tridnevni forum, na katerem se najboljši izbrani študenti 
srečajo s priznanimi strokovnjaki in vodilnimi menedžerji. Forum je izvrstna priložnost 
za mlade talente, da dobijo neposreden vpogled v svet raziskovanja in mednarodno 
poslovno okolje farmacevtske industrije. 

Regijski BioCamp 2018 ponuja udeležencem izvrstno priložnost, da:
• pridobijo vpogled v strokovno in poslovno okolje svetovne farmacevtske industrije,
• vidijo, kako se povezujeta znanost in praksa, stroka in posel za dobrobit bolnika, 
• spoznajo vrhunske strokovnjake in vodilne menedžerje iz Leka, Sandoza in Novartisa,
• dobijo neposredne izkušnje o tem, kako osnovati in voditi podjetje,
• spoznajo možnosti za kariero iz različnih strok v farmacevtski industriji,
• se povežejo z nadarjenimi študenti iz drugih držav.

 
2. Program 
Osrednje predstavitve vodilnih znanstvenikov iz akademske sfere, Leka,  
Sandoza in Novartisa:  
• Novosti v farmacevtski in biofarmacevtski industriji
• Svetovne izkušnje na področju razvoja podobnih bioloških zdravil
• Zagon in vodenje lastnega podjetja
• Antiinfektivi - izzivi na poti do učinkovitih terapij 
• Bolnikov pogled na možnosti zdravljenja
• Možnosti za razvoj kariere v farmacevtski industriji
  
Študentska delavnica:  
• Kako razviti in lansirati farmacevtski izdelek

Obisk Sandozovega razvojnega centra v Sloveniji.

3. Kdo se lahko prijavi?
K prijavi za udeležbo na Regijskem BioCampu 2018 vabimo dodiplomske (zadnji letnik), 
magistrske, doktorske in postdoktorske študente naravoslovnih znanosti s fakultet 
v sodelujočih državah. Dogodek bo potekal v angleškem jeziku, zato se od prijavljenih 
kandidatov pričakuje tekoče znanje angleškega jezika.
Na podlagi akademskih dosežkov, strokovnih izkušenj in obštudijskih dejavnosti bo 
izbranih skupno 35 študentov.

4. Kako se prijaviti?
Prijavite se lahko na www.lek.si/biocamp. Prijavi priložite tudi življenjepis, priporočilno 
in motivacijsko pismo v angleškem jeziku. 
Prijave sprejemamo med 1. in 28. februarjem 2018. Upoštevali bomo samo popolne 
prijave. Izbrane študente bomo obvestili po elektronski pošti v aprilu 2018.

Za dodatne informacije in prijave obiščite: www.lek.si/biocamp ali nam pišite na:
biocamp.lek@sandoz.com. 
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