WYKŁADOWCY
Wykładowcy prowadzący zajęcia ze słuchaczami to przede wszystkim praktycy, menedżerowie,
członkowie kadry zarządzającej, rozwijający przedsiębiorstwa w branży life science na terenie
kraju i za granicą:
Tomasz Barałkiewicz

Doradca firm farmaceutycznych. Szkoleniowiec
Niezależny konsultant i trener z zakresu marketingu i sprzedaży na rynku farmaceutycznym.
Współzałożyciel Pharmaceutical Consulting. Posiada bogate doświadczenie z zakresu realizacji
kampanii reklamowych. Realizował kampanie 360 m.in. dla takich firm jak: Unilever, Polkomtel, Atlas,
czy Real. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł magistra
Zarządzania i Marketingu. Obecnie jest wykładowcą studiów podyplomowych z zakresu marketingu
farmaceutycznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Andrzej Białkowski-Miler

Prezes Zarządu oraz współzałożyciel BMC Signatures
Posiada 7-letnie doświadczenie związane z zarządzaniem innowacjami. Wcześniej analityk i manager
BTM Mazowsze oraz specjalista ds. transferu technologii w Instytucie Nenckiego PAN. Przeprowadził
kilkadziesiąt analiz projektowych i wycen technologii. Współzałożyciel 3 spółek typu spin-off (Glia Sp.
z o.o., IMNTA Sp. z o.o., Simplicardiac Sp. z o.o.; biofarmacja i urządzenia medyczne). W IBD PAN
odpowiadał za tzw. „strategię patentową” Instytutu. Ekspert wielu gron doradczych- Komisji
Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki, projektów typu foresight, itp. Jest absolwentem biotechnologii
na Uniwersytecie Wrocławskim (pracę magisterską bronił w Zakładzie Inżynierii Białka) oraz studiów
podyplomowych komercjalizacji nauki i technologii (MSSCT). Stypendysta Ministra za wybitne
osiągnięcia w nauce oraz laureat szkoleń McKinsey & Co oraz PwC, a także finalista ogólnopolskiego
konkursu Droga Na Harvard.

Mariusz Biedrzycki

Prezes zarządu spółki biotechnologicznej Trigendo oraz BDRN Consulting Services.
Menedżer z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w działach marketingu,
sprzedaży i rozwoju biznesu w wydawnictwach, agencjach reklamowych i w portalu Onet.pl (gdzie
pracował w latach 1999-2007, m.in. na stanowisku dyrektora działu komunikacji marketingowej).
Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendysta szwedzkiego
Uniwersytetu w Lund. Pierwszy polski popularyzator memetyki - książka "Genetyka kultury" jego
autorstwa zwyciężyła w konkursie na najlepszą polską książkę popularnonaukową.

prof. nauk
matematycznych
Andrzej Blikle

Profesor nauk matematycznych. Specjalista z zarządzania kompleksową jakością
przedsiębiorstw. Mistrz cukierniczy.

Grzegorz Gustaw

Psycholog organizacji, certyfikowany trener i mentor, wykładowca, superwizor, publicysta.

Profesor zwyczajny w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, członek Europejskiej
Akademii Nauk (Academia Europaea), prezes rady nadzorczej firmy „A. Blikle Sp. z o.o.”.
Ekspert zarządzania kompleksową jakością przedsiębiorstw (TQM). We wrześniu roku 2009 zajął
drugie miejsce (po Janie Krzysztofie Bieleckim) wśród liderów firm w rankingu „Kogo słucha biznes”
magazynu Thinktank, Instytut Monitorowania Mediów i Google. Członek prezydium Komitetu
Mazowieckiej Nagrody Jakości, przewodniczący Rady Centrum im. Adama Smitha.

Ukończył studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskał dyplom z
wyróżnieniem. Studiował również psychologię pracy we Francji. Specjalizuje się w treningach dla
biznesu (psychologia w zarządzaniu, psychologia sprzedaży, kompetencje miękkie). Prowadził
szkolenia m.in. dla Nestle Polska, Banku BPH, Narodowego Centrum Nauki, NGK Ceramics,
Narodowego Banku Polskiego. Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wyższej
Szkoły Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu oraz Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach
(studia podyplomowe – Akademia Profesjonalnego Trenera Biznesu). Autor licznych kursów
akademickich, m.in.: Umiejętności psychologiczne trenera, Psychologia w zarządzaniu, Praktyczna
psychologia zarządzania oraz kursu prowadzonego w języku angielskim: Psychology of Management.
Grzegorz Gustaw jest regularnie publikującym autorem, stałym współpracownikiem tygodnika Polityka
oraz magazynu Coaching, jego teksty wielokrotnie ukazywały się ponadto na łamach: tygodnika Wprost
i miesięcznika Charaktery, występował również jako ekspert z dziedziny psychologii w realizowanych
na żywo przez Polskie Radio audycjach z cyklu „Zostaw wiadomość”.

Dr Piotr Górecki

Dyrektor ds. naukowych BIOTON S.A.
Współtwórca technologii rekombinowanej insuliny ludzkiej Gensulin, wyróżnionej Nagrodą
Gospodarczą Prezydenta RP. W latach 1976-1991 pracownik instytutów naukowych, od 1987 adiunkt
w Instytucie Biotechnologii i Antybiotyków. Od 1991 organizuje i zarządza produkcją farmaceutyczną
spółek utworzonych przez IBA. W tym czasie współautor opracowań i wdrożeń licznych technologii
produktów leczniczych. Jako wykwalifikowany wykładowca zasad GMP, prowadził szkolenia dla kadry
technicznej i zarządzającej krajowego przemysłu farmaceutycznego. Uczestniczył w projektach
modernizacji i restrukturyzacji polskich zakładów farmaceutycznych w celu dostosowania ich do
światowych standardów. Jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, doktor
nauk chemicznych.

Dr Tomasz
Grabowski

Kierownik Grupy Badawczej Polpharma Biologics S.A.

Katarzyna
Grużewska

Kierownik Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego P.F.K. Oceanic.

Od roku 2004 kierownik Centrum Badań Farmakokinetycznych Filab, kierownik laboratorium spółki
Ravimed. Od roku 2010 ekspert zewnętrzny URPL oraz członek Komitetu Sterującego Non-clinical
Dose Formulation Analysis Focus Group. W latach 2001-2003 pełnił funkcję Starszego Asystenta w
Laboratorium Badawczo Rozwojowym Herbapol SA we Wrocławiu. Specjalista w zakresie bioanalityki
i farmakokinetyki leków. Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we
Wrocławiu. W roku 2000 obronił pracę doktorską w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii w zakresie
farmakokinetyki leków.

Biotechnolog, kosmetolog, specjalista z dziedziny farmacji przemysłowej. Zawodowo związana od
1997 roku z firmą OCEANIC S.A., w tym od 2005 roku pełni stanowisko Kierownika Laboratorium
Badawczo - Wdrożeniowego. Członek grupy legislacyjnej w Polskim Związku Pracodawców
Prywatnych Branży Kosmetycznej z ramienia Oceanic. Absolwentka Politechniki Gdańskiej,
Podyplomowych Studiów Kosmetologii przy Akademii Medycznej w Łodzi oraz studiów Farmacji
Przemysłowej na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Gdańsku.
Ewelina KumorJezierska

Adwokat, Kancelaria Adwokatów i Doradców Podatkowych (KADP) dra Tomasza Jezierskiego.
Współpracuje ze spółką audytorską A.M. Jesiołowscy– Finanse sp. z o.o. Specjalizuje się w prawie
pracy oraz prawie autorskim. Zajmuje się głównie zagadnieniami dotyczącymi przejęcia personelu oraz
restrukturyzacji zatrudnienia, jak także świadczenia usług przez kadrę zarządzającą, personel
kierowniczy oraz kluczowych pracowników dysponujących strategiczną wiedzą lub doświadczeniem.
Posiada siedmioletnie doświadczenie praktyczne w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Jest
absolwentką stacjonarnych studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła aplikację
adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, jak także studia podyplomowe z zakresu prawa
autorskiego, wydawniczego i prasowego organizowane przez Uniwersytet Jagielloński. Jest także
absolwentką dwuletniego Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie jest w
trakcie opracowywania rozprawy doktorskiej.

Dr Tomasz Jezierski

Adwokat, doradca podatkowy, zarządza zespołem Kancelarii Adwokatów i Doradców
Podatkowych dra Tomasza Jezierskiego.
Jest członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie (nr wpisu 2379) oraz jest wpisany na listę doradców
podatkowych (nr wpisu 10725). Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i
handlowego, prawa zamówień publicznych, prawa finansowego (w tym podatkowego) oraz prawa
karnego skarbowego. Jako nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia obejmujące tematykę prawa
finansów publicznych, prawa bankowego, podatkowego, celnego, dewizowego oraz procedur
podatkowych i sądowo-administracyjnych. Absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył stacjonarne studia doktoranckie w Zakładzie Prawa
Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego ze specjalizacją w zakresie prawa gospodarczego i
podatkowego (lata 2003-2008).

Dr Piotr Kołakowski

Prezes zarządu Danisco Biolacta Sp. z o.o.
Pełnił funkcję asystenta i adiunkta w Katedrze Biotechnologii Żywności. Od 1999 zawodowo związany
jest z międzynarodową firmą biotechnologiczną, specjalizującą się w produkcji kultur startowych dla
przemysłu spożywczego w obszarze badań i rozwoju oraz produkcji. Odbył kilkanaście staży
naukowych i przemysłowych oraz szkoleń z zakresu zarządzania dużymi projektami naukowymi i
zespołami ludzkimi w łącznym wymiarze ponad 3 lat we Francji, Niemczech, Belgii, Wielkiej Brytanii i
Danii. Jest autorem 48 publikacji naukowych i patentów. Absolwent Wydziału Nauki o Żywności AR-T
w Olsztynie.

Magdalena Krekora

Dr nauk prawnych. Rzecznik patentowy. Adwokat.
Absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie obroniła także swój doktorat.
Brała udział jako ekspert rządowy w przygotowaniu projektu ustawy Prawo farmaceutyczne. W latach
1996-2002 pracowała w międzynarodowym koncernie farmaceutycznym jako prawnik specjalizujący
się w prawie farmaceutycznym i własności intelektualnej. Od 2002 roku prowadzi własną praktykę. Jest
autorką licznych publikacji prawniczych, w tym zagranicznych. Bierze udział w międzynarodowych
projektach finansowanych przez Komisję Europejską oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju jako
ekspert międzynarodowy w zakresie prawa farmaceutycznego i własności intelektualnej. Wykłada
prawo własności intelektualnej na Politechnice Krakowskiej.

Wojciech Kulis

Adwokat. Kancelaria Traple, Konarski, Podrecki i wspólnicy.
Specjalizuje się w prawie konkurencji oraz prawie własności intelektualnej prowadząc postępowania
przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędem Patentowym RP. Posiada
również bogatą praktykę sądową w sprawach z zakresu prawa autorskiego oraz czynów nieuczciwej
konkurencji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa
Amerykańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i The Catholic University of America oraz International
Legal Studies Programme Wydziału Prawa Uniwersytetu w Antwerpii. W latach 2003-2007 doktorant
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dr Łukasz Kutrzeba

Dyrektor Instytutu Jakości JCI
Dr Kutrzeba posiada kilkuletnie doświadczenie z zakresu transferu technologii i inwestycji w obszarze
life science, pracując poprzednio jako broker technologii Funduszu JCI Venture, a także w obszarze
komercjalizacji wyników badań w dziedzinie farmacji i biotechnologii, zasiadając obecnie w Zarządach
spółek Hependo Sp. z o.o. oraz Remasters Sp. z o.o.. Kutrzeba specjalizuje się w analizie rynkowotechnologicznej projektów wymagających inwestycji na wczesnej fazie. Swoje wykształcenie zdobywał
na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także na uczelniach w Stanach Zjednoczonych (doktorat na
University of Mississippi, oraz szkolenia w Executive Education Haas School of Business, UC
Berkeley).

Jakub Lewandowski

Właściciel firmy PASJA Grupa Dobrych Trenerów, coach ICC, trener.
Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów
podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego – kierunek
"Zarządzanie Ludźmi w Firmie". Autor wielu treningów i warsztatów z zakresu zarządzania
coachingowego, zarządzania zespołami sprzedażowymi, psychologii sprzedaży, rozwoju osobistego i
merchandisingu. Często występuje w roli eksperta w telewizji TVN24 Biznes i Świat. Wyróżniony w
konkursie Polish National Sales Awards na Trenera Sprzedaży Roku 2008. Członek komisji rewizyjnej
Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu, komisji sędziowskiej Polish National Sales Awards, Polsko –
Niemieckiej Izby Przemysłowo – Handlowej, Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej oraz autor wielu
artykułów w prasie branżowej. Prelegent na konferencjach ogólnopolskich. Wykładowca-praktyk na
studiach Podyplomowych w wielu uczelniach wyższych w Polsce. Na dwóch z nich prowadzi autorski
kierunek studiów podyplomowych „Akademia Trenera Bizensu”. W 2012 r. jego firma PASJA zdobyła
nagrodę Firma Przyjazna Klientowi.

Kazimierz Murzyn

Dyrektor Zarządzający Klastra LifeScience w Krakowie.
V-ce Prezes Global Innovation Network - organizacji non-profit założonej w Północnej Karolinie, USA,
w ramach działalności Klastra LifeScience. Uczestniczył w opracowaniu koncepcji inicjatywy Klaster
LifeScience w Krakowie i od początku jej powstania pełni rolę jej dyrektora zarządzającego.
Specjalizuje się w dziedzinach dynamiki systemów, myślenia systemowego, organizacyjnego uczenia
się i rozwoju, planowania strategicznego i zarządzania procesami zmian i innowacyjności. Absolwent
Politechniki Krakowskiej. Ukończył studia w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu oraz programy
specjalistyczne w kraju i za granicą w tym „Dynamikę Systemów” w Sloan School of Management na
MIT w Cambridge (MA), „Biopharma Global Entrepreneurship (MiniMBA)” na Rutgers University (NJ).
Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat „Rozwoju klastrów z perspektywy dynamiki
systemów” (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie).

Dr Monika Pasikowska

Ekspert Naukowy, Centrum Naukowo-Badawcze Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris.
Odpowiedzialna jest za prace związane z oceną skuteczności działania surowców kosmetycznych na
izolowanych komórkach i modelach skóry (in vitro i ex vivo) oraz oceną skuteczności działania
produktów kosmetycznych (in vivo). Przedmiotem jej zainteresowań są fizjologiczne aspekty starzenia
się skóry, bezpieczeństwo stosowania kosmetyków, metody alternatywne do testów na zwierzętach
jak również wykorzystanie nowych technik w ocenie kondycji skóry. Jest autorem kilkunastu artykułów
w prasie naukowej i autorem lub współautorem kilkudziesięciu posterów/ referatów na konferencjach
krajowych i międzynarodowych. Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz
doktor nauk biochemicznych Polskiej Akademii Nauk.

Tomasz Prystacki

Dyrektor Zarządzający, V-ce Prezes Zarządu w Fresenius Nephrocare Polska,
Dyrektor Zarządzający w Fresenius Medical Care Polska SA. Specjalizuje się w zagadnieniach
związanych z controllingiem logistycznym oraz kwestiami zarządzania logistyka w służbie zdrowia jak
również systemami zarządzania jakością w motoryzacji i służbie zdrowia. Prowadzi case study w
zakresie logistycznej obsługi klienta oraz łańcucha dostaw na studiach podyplomowych z logistyki w
AE w Poznaniu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym
Sączu, Maastricht School of Management jak również studiów podyplomowych w Wyższej Szkole
Bankowej w Poznaniu i WSB-NLU m in. z zakresu Controllingu, Zarządzania Strategicznego i
Zarządzana w Służbie Zdrowia, IESE Business School – Uniwersytet Navarry w Barcelonie, Program
Advaned Managment (AMP), jak również Harvard Business School w zakresie Leading High
Performance Healthcare Organizations.

Paweł Szydłowski

Dyrektor inwestycyjny w spółce JCI Venture.
Zawodowo związany jest z rynkiem kapitałowym od ponad czterech lat. Jako analityk finansowy w DM
PENETRATOR SA zaangażowany w procesy wprowadzania akcji spółek do obrotu giełdowego
przyczynił się do m.in. sukcesu ofert publicznych Cyfrowego Polsatu, FK Rafako, PolRest, K2 Internet.
Specjalizuje się w zagadnieniach corporate finance, m.in. pozyskiwaniu finansowania, wycenach oraz
modelowaniu finansowym. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Uniwersytetu
w Sztokholmie na kierunku Bankowość i Finanse. Obecnie nadal poszerza swoją wiedzę z zakresu
finansów w ramach przygotowywanej pracy doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w
Katedrze Skarbowości.

Maciej JutrzenkaTrzebiatowski

Radca prawny, Kancelaria Prawna Jutrzenka Trzebiatowski Jabłonka.
Praktykę prawniczą wykonuje od 1998 roku. Głównie specjalizuje się w Obsłudze korporacyjnej,
Nieruchomościach, Własności intelektualnej i Prawnym due diligence.

Jarosław Wróblewski

Education Manager w JBS (GOLDWELL) sp. Jawna Kisielewski-Turos – Kisielewski.
Wcześniej pełnił funkcję Country Sales & Education Managera (GOLDWELL). Posiada ponad
dziesięcioletnie doświadczenie w handlu i zarządzaniu zespołem oraz szkoleniach, nabyte podczas
pracy na rynku polskim i podczas współpracy międzynarodowej m.in. z KAO (KPSS) (Japonia/Niemcy)
oraz Salon Plus (Ukraina).

Dr Piotr Zień

Szef ds. Naukowo-Projektowych Polpharma Biologics.
W Polpharma Biologcs odpowiada za uruchomienie największego w Polsce laboratorium
biotechnologicznego. W latach 2005-2010 pełnił funkcję Kierownika Projektów Innowacyjnych w
dziedzinie onkologii, w dziale Badawczo-Rozwojowym firmy Adamed. Jego główne zainteresowania to
zarządzanie projektami, biotechnologia, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w
przedsiębiorstwach opartych na wiedzy. Absolwent Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W roku 2002 obronił pracę doktorską w zakresie
biologii molekularnej. Karierę swoją kontynuował w Instytucie Sibians-Drake Uniwersytetu Western
Ontario w Kanadzie.

Dla potrzeb porównawczych i umożliwienia samodzielnego wypracowania przez słuchaczy
modelu biznesowego, wykładowcami będą także goście zaproszeni spoza granic Polski –
profesjonaliści z zakresu zarządzania projektami innowacyjnymi oraz marketingu z Szwecji
i Stanów Zjednoczonych:
Ph.D. James Gallas

Prezes zarządu spółki biotechnologicznej Photoprotective Technologies Ltd.
Spółka Photoprotective Technologies opracowuje nowe powłoki soczewek fotochromowych z
zastosowaniem pigmentów występujących w skórze właściwej. Profesor Uniwersytetu Teksańskiego w
San Antonio, USA.

Stan Mikulowski

Prezes zarządu spółek SpinMed AB, OrtoWay AB oraz DynaWell Int. AB.
Pełni funkcję prezesa również w firmach Recopharma AB, Biovator AB, SACS Medical Göteborg AB, and
Ortoviva AB. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu rozwoju biznesu największych koncernów
farmaceutycznych na polu krajowym i międzynarodowym. Pełnił funkcję dyrektora strategii handlowej HIV
w Glaxowellcome RTP (USA) oraz dyrektora generalnego przy DynaMed AB i DynaMed Inc. Dyrektor
Marketingu w Cilag-Ortho-McNeil w Szwecji oraz dyrektor generalny w Wellcome Sweden AB. Od 2004
roku związany ze spółką LinkMed AB, gdzie pełnił funkcję Senior Venture Menedżera oraz wiceprezesa.
Pełnił również funkcję dyrektora zarządzającego Novahep AB, a także wiceprezesa w Allenex AB.
Posiada dyplom MBA.

Wykłady teoretyczne dotyczące nauk przyrodniczych i ekonomicznych będą realizowane przez
pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak i innych czołowych polskich uczelni:
Dr inż. Emilia Bonar

Asystent na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zainteresowania: badawcze: chemia białek, wykorzystanie technik proteomiki w badaniu odpowiedzi
komórkowej na działanie czynników środowiskowych; biotechnologia przemysłowa.

Prof. dr hab.
Adam Dubin

Profesor biochemii na Wydziale Biochemii Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Współwłaściciel firmy biotechnologicznej BioCentrum sp. z o.o. Pełnił funkcję Prodziekana Wydziału
Biochemii Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest Członkiem Komitetu Redakcyjnego
Acta Biochimica Polonica, członkiem prezydium Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk,
przewodniczącym interdyscyplinarnej grupy eksperckiej z ramienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, oraz członkiem prezydium Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.
Profesor Dubin jest ekspertem w dziedzinie enzymologii i chemii białek. Zainteresowania badawcze:
zależności pomiędzy strukturą i funkcją białek, zwłaszcza pochodzenia bakteryjnego, w aspekcie
oddziaływań białko - inhibitor oraz zastosowaniem peptydów antybakteryjnych jako antybiotyków o
szerokim spektrum działania. Jednym z głównych osiągnięć grupy badawczej profesor jest
scharakteryzowanie nowej grupy inhibitorów proteaz bakteryjnych: stafostatyn, oraz nowej rodziny
peptydów antybakteryjnych: hemocydyn.

Dr Grzegorz Dubin

Adiunkt na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kierownik pracowni rentgenograficznej Małopolskiego Centrum Biotechnologii. Dr Dubin prowadzi
badania czynników wirulencji Gronkowca złocistego oraz białek szlaku p53, jednego z podstawowych
procesów molekularnych biorących udział w utrzymaniu homeostazy komórki i inaktywowanych w
licznych nowotworach. Jest autorem ponad 20 prac naukowych w renomowanych czasopismach
międzynarodowych oraz 5 zgłoszeń patentowych. Za prowadzoną działalność otrzymał liczne nagrody w
tym prestiżową nagrodę Komisji Europejskiej dla młodych naukowców (Archimedes Prize) oraz Nagrodę
Prezesa Rady Ministrów. Wykorzystując doświadczenie badawcze i organizacyjne dr Dubin uczestniczy
także w rozwoju firmy biotechnologicznej BioCentrum. Absolwent biotechnologii oraz studium
doktoranckiego z biochemii i biofizyki na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

Dr Justyna Drukała

Adiunkt na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kierownik Pracowni Inżynierii Komórkowej i Tkankowej w Zakładzie Biologii Komórki WBBIB UJ. Odbyła
szereg staży zagranicznych i szkoleń , m.in. w: ICN Pharnaceuticals (USA), J. Graham Brown Cancer
Center. Posiada 12-letnie doświadczenie w hodowli i aplikacji autologicznych keratynocytów w leczeniu
oparzeń i owrzodzeń podudzi.Ponadto zajmuje się badaniami nad komórkami macierzystymi skóry,
badaniem procesów związanych z regeneracją skóry. Brała udział w 13 projektach badawczych, jest
autorem 46 publikacji naukowych i prac przeglądowych. Jest absolwentką Instytutu Biologii Molekularnej
i Biotechnologii UJ (obecnie Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ), w którym w 1999r. obroniła
pracę doktorską.

Dr Małgorzata Kutera Asystent w Instytucie Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej
UJ.
Biegły rewident. Prezes zarządu krakowskiej spółki Rewident. Specjalizuje się w zakresie rachunkowości
i audytu finansowego.
Dr Aleksandra
Wagner

Adiunkt w Zakładzie Socjologii Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Konsultantka w firmach
CODEWORK i Tomatoe PR. Specjalistka w dziedzinie komunikacji masowej, z doświadczeniem w
obszarach komunikacji marketingowej, PR, badań marketingowych i społecznych. Autorka książki: Zaufać
mediom? Wydawnictwo Nomos 2010, redaktorka książek COM.unikowanie w zmieniającym się
społeczeństwie, Nomos 2010 oraz Culture in Transition- Transition in Culture 2009.
Jest autorem ponad 30 artykułów publikowanych m.in. w Studiach Socjologicznych, Energy Policy, The
New Educational Review, Zeszytach Naukowych WSZIB, CEO Magazyn TOP Menadżerów oraz
monografiach naukowych.

Dr Benedykt Władyka Adiunkt na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Regularnie współpracuje z firmą biotechnologiczną Biocentrum sp. z o.o. Współautor zgłoszenia
patentowego oraz dziesięciu oryginalnych publikacji i czterech prac przeglądowych. Zainteresowania:
Proteazy i ich białkowe inhibitory. Plazmidy jako wektory czynników wirulencji i narzędzia do produkcji
białek rekombinowanych. Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. W
2007 uzyskał tytuł doktora nauk biologicznych, specjalność biochemia na Wydziale Biochemii, Biofizyki i
Biotechnologii UJ.

