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Pozivamo Vas na simpozij 

    

Peptide Chemistry DayPeptide Chemistry DayPeptide Chemistry DayPeptide Chemistry Day    
    
u četvrtak 19. rujna 2019. od 9 do 18 sati, 

 

u zgradi Sveučilišta u Zagrebu, Ulica kralja Zvonimira 8, Zagreb. 
 

 

Simpozij Simpozij Simpozij Simpozij Peptide Chemistry Day Peptide Chemistry Day Peptide Chemistry Day Peptide Chemistry Day organizira se u prigodi obilježavanorganizira se u prigodi obilježavanorganizira se u prigodi obilježavanorganizira se u prigodi obilježavanja 350. obljetnice Sveučilišta u ja 350. obljetnice Sveučilišta u ja 350. obljetnice Sveučilišta u ja 350. obljetnice Sveučilišta u 

Zagrebu i 45 godina sustavnoga istraživanja peptida u Hrvatskoj.Zagrebu i 45 godina sustavnoga istraživanja peptida u Hrvatskoj.Zagrebu i 45 godina sustavnoga istraživanja peptida u Hrvatskoj.Zagrebu i 45 godina sustavnoga istraživanja peptida u Hrvatskoj.    

 

Cilj je simpozija okupiti vrhunske znanstvenike i istraživače koji djeluju u različitim područjima Cilj je simpozija okupiti vrhunske znanstvenike i istraživače koji djeluju u različitim područjima Cilj je simpozija okupiti vrhunske znanstvenike i istraživače koji djeluju u različitim područjima Cilj je simpozija okupiti vrhunske znanstvenike i istraživače koji djeluju u različitim područjima 

znanosti o peptidima. znanosti o peptidima. znanosti o peptidima. znanosti o peptidima.     

 

Uz predstavljanje recentnih istraživačkih rezultata i najnovijih istraživanja, želja je organizatora, Sveučilišta 

u Zagrebu, potaknuti međusobnu suradnju i razmjenu kontakata među istraživačima koji se bave 

peptidima, poglavito među doktorandima i postdoktoranadima, kao i njihovu mobilnost.  

 

Sveučilište u Zagrebu prepoznato je kao važSveučilište u Zagrebu prepoznato je kao važSveučilište u Zagrebu prepoznato je kao važSveučilište u Zagrebu prepoznato je kao važno središteno središteno središteno središte    u istraživanju kemije, biokemije, biologije i u istraživanju kemije, biokemije, biologije i u istraživanju kemije, biokemije, biologije i u istraživanju kemije, biokemije, biologije i 

farmakologije peptida u Hrvatskojfarmakologije peptida u Hrvatskojfarmakologije peptida u Hrvatskojfarmakologije peptida u Hrvatskoj    te kao institucija u kojoj djeluju istraživači koji sudjeluju u radu te kao institucija u kojoj djeluju istraživači koji sudjeluju u radu te kao institucija u kojoj djeluju istraživači koji sudjeluju u radu te kao institucija u kojoj djeluju istraživači koji sudjeluju u radu 

različitih europskih društavarazličitih europskih društavarazličitih europskih društavarazličitih europskih društava (kao što je npr. Vijeće Europskoga peptidnoga društva).  

 

Sustavno istraživanje kemije peptida ima dugu tradiciju u hrvatskoj znanosti, u što su od samih začetaka, uz 

članove akademske zajednice, aktivno bili uključeni i istraživači i zaposlenici iz gospodarstva (napose iz tada 

najveće farmaceutske tvrtke PLIVA), osobito u području istraživanja inzulina, što je tada bila važna svjetska 

tema. Također, u Europskom peptidnom društvu (EPS), koje je osnovano 1989., Hrvatska je od samih 

početaka rada imala svojega predstavnika (Vijeće EPS-a), a hrvatski su znanstvenici aktivno sudjelovali u 

njegovu radu. 

 

U prilogu poziva šaljem Vam detaljan program simpozija Peptide Chemistry Day, kao i Knjigu sažetaka. 

 

 

Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku. 

 

 

S poštovanjem, 

 

dr. sc. Tamara Dagen  

mob. 099 4564 443 


