Krzysztof Brzózka – Executive Vice President, Chief Scientific Officer
Dr. Brzozka holds a PhD degree from Ludwig Maximilian University in Munich (Germany) and an MSc degree in Biotechnology,
specializing in Molecular Biology, from the Jagiellonian University in Krakow (Poland). He also completed a two-year Executive
MBA at Stockholm University School of Business and the Cracow University of Economics Business School. In the years 2003 –
2007, Dr. Brzozka conducted research at the Ludwig Maximilian University in the field of intracellular signaling, pathogen
defense mechanisms leading to the immune system inhibition and the innate immune response.
In 2007 Dr. Krzysztof Brzozka joined Selvita and in January 2012 he was appointed to the position of Chief Scientific Officer and is
responsible for development of internal pipeline of novel, small molecule therapies in oncology indications. Dr. Brzozka has an
interdisciplinary expertise in development of projects in preclinical and early clinical phases of drug discovery.
Since September 2015 dr Brzozka has been also a Supervisory Board Member at Ardigen, a Selvita subsidiary.
Krzysztof Brzózka – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Naukowych
Dr Brzozka uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium (Niemcy) oraz tytuł magistra
biotechnologii, specjalizujący się w biologii molekularnej z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Polska). Ukończył także
dwuletnie studia MBA na Stockholm University School of Business oraz na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 20032007 dr Brzozka przeprowadził badania na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w zakresie sygnalizacji wewnątrzkomórkowej,
mechanizmów obronnych patogenu, prowadzących do zahamowania układu immunologicznego i wrodzonej odpowiedzi
immunologicznej.
Dr Krzysztof Brzozka dołączył do Selvity w 2007 roku, a w styczniu 2012 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Naukowego
i jest odpowiedzialny za rozwój wewnętrznego portfolio innowacyjnego w obszarze małocząsteczkowych terapii w obszarze
onkologii. Dr Brzozka ma szeroką wiedzę w zakresie opracowywania projektów w fazie przedklinicznej i wczesnej fazy badań
klinicznych.
Od września 2015 r. Dr Brzozka jest także członkiem Rady Nadzorczej w Ardigen - spółce zależnej Selvita.

