Servier Фарма Хакатон: сприяння розвитку інновацій серед студентів
Київ, 6 грудня 2018 р. – У Національному фармацевтичному університеті (далі – НФаУ) вперше
відбувся Фарма Хакатон, який організував партнер університету – фармацевтична компанія
Серв’є Україна. Учасниками заходу стали понад 100 студентів НФаУ.
Формат заходу – хакатон – є практичним інструментом, коли за короткий період часу його
учасникам вдається знайти рішення для конкретних задач. Під час Фарма Хакатону у Харкові
представники Серв’є Україна познайомили студентів із методом дизайн-мислення, який
використовується багатьма компаніями для створення інновацій у бізнесі, та є важливою
складовою навчання у провідних університетах світу. Після цього учасники працювали над
розробкою інноваційних ідей та рішень, які матимуть позитивний вплив на розвиток університету
та життя студентів. За словами Ректора НФаУ Алли Котвіцької, найкращі студентські ідеї будуть
реалізовані в університеті найближчим часом.
«Підготовка конкуренто спроможного фахівця залежить не лише від організації навчального
процесу в університеті. При пасивному ставленні до освіти потенційних фахівців бізнес в
принципі не може отримати фахівця, що відповідає його вимогам. Саме тому Національний
фармацевтичний університет пропагує об'єднання зусиль з роботодавцями для
інтелектуалізації трудового потенціалу держави. Партнерство освіти та ринку праці –
наша довгострокова орієнтація, обумовлена потребами суспільства, – зазначила Ректор
Національного фармацевтичного університету Алла Котвіцька. – Хакатон – унікальний,
але не єдиний приклад співробітництва профільного університету та потужної
фармацевтичної компанії Серв`є, – підкреслила Алла Котвіцька.
«У пріоритеті компанії Серв’є завжди були і є інновації та науковий підхід. Важливо, щоб
такий підхід став образом мислення для студентів, бо вони є майбутнім фармації в Україні, –
говорить Мішель Ешенбреннер, Генеральний директор Серв’є Україна. – Ми прагнемо
підтримувати розвиток інновацій серед студентів і щиро сподіваємося, що отриманий досвід
під час хакатону стане для них поштовхом у реалізації їхнього потенціалу та у розробці
рішень, направлених на розвиток інновацій у галузі охорони здоров’я», – зазначив Мішель
Ешенбреннер.
Довідка:
Про компанію Servier
Servier – міжнародна фармацевтична компанія, яка управляється неприбутковим фондом, головний офіс
якої розташований у м. Сюрен, Франція. Компанія представлена у 149 країнах, штат співробітників у світі
складає 21 700 осіб. Група, що є цілком незалежною, реінвестує 25% свого обігу (за винятком генеричних
препаратів) у дослідження і розробки та використовує весь прибуток для розвитку компанії. Корпоративне
зростання Servier зумовлене постійним пошуком інновацій у п'яти ключових сферах: серцево-судинні,
імунозапальні, нейропсихіатричні, онкологічні захворювання та діабет, а також діяльністю зі створення
високоякісних генеричних препаратів. Крім розробки лікарських засобів, Servier також пропонує цифрові
рішення для здоров'я. Додаткова інформація: www.servier.com.

Про Національний фармацевтичний університет
НФаУ – єдиний в Україні заклад вищої освіти фармацевтичного профілю. Освітній процес здійснюється за
6 галузями знань, 8 спеціальностями, 21 освітньою програмою за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодший спеціаліст, ступенями бакалавр та магістр. Контингент студентів – майже 16 тисяч, з них
іноземних громадян – майже 1600. Кадровий склад: понад 600 науково-педагогічних працівників, з них 91%
мають наукові ступені. Учені НФаУ розробили 161 лікарський засіб (знаходяться на різних етапах
упровадження). Університет є членом Європейської Асоціації фармацевтичних факультетів (EAFP),
Міжнародної фармацевтичної федерації (FIР), Великої Хартії Університетів (The Magna Charta
Universitatum), Міжнародної асоціації університетів (IAU). Додаткова інформація: http://nuph.edu.ua
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