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Predstavitev projekta: 

Erasmus+ ADVANCE je 30-mesečni izobraževalni projekt EU s hitro razvijajočega se 
interdisciplinarnega področja naprednih zdravil za humano rabo (ATMP, ang. advanced therapy 
medicinal product). Učni cilji izobraževanja bodo zajemali seznanjanje s področjem zdravil za napredno 
zdravljenje, ki temeljijo na celičnih terapijah, genskih terapijah ali tkivnem inženirstvu. Izobraževanje 
bo ponudilo razumevanje zakonodajnega okvira in zahtev regulatornih agencij v EU , ZDA in na 
Japonskem. Slušatelji se bodo seznanili z najboljšimi praksami na področju ATMP ter se v laboratorijih 
biotehnološkega podjetja Takis (Italija) seznanili z zahtevami dobre proizvodne prakse (GMP) pri 
izdelavi tovrstnih zdravil. 



Program Erasmus+ ADVANCE je primer metode kompleksnega učenja in vsebuje tristopenjski učni 
program, ki bo vseboval 1) spletne tečaje (ang. online course), 2) spletne seminarje (ang. webinars), 
ter 3) praktični enotedenski delavnici (ang. workshops) na področju ATMP. UL FFA je skupaj z 
italijanskim inštitutom za zdravje (ISS) zadolžena za sodelovanje pri pripravi učnega načrta ter izvedbi 
dveh praktičnih delavnic. Vsaka delavnica bo sprejela do 30 slušateljev. Udeleženci bodo tekom 
izobraževanja prejemali potrdila – značke, s pomočjo katerih bodo lahko prikazali ekspertizo s 
področja ATMP.  

3-stopenjski izobraževalni program bo podpiral znanstvenike s področja biomedicine, ki bi na začetku 
svoje kariere želeli razviti v tem trenutku še manjkajoče znanje, prečne veščine in kompetence za 
soočanje z izzivi, s katerimi se bodo srečali tekom razvoja naprednih zdravil. Izobraževanje bo 
namenjeno tako doktorskim in po-doktorskim študentom biomedicinskih znanosti, kot tudi 
študentom medicine, zdravnikom in drugim znanstvenikom, ki predstavljajo pomemben element pri 
trženju ali vmesni člen v razvoju naprednih zdravil. 

 


