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Prof. dr. Uroš Urleb, globalni vodja Tehničnega razvoja biofarmacevtike (Novartis Global Drug 

Development, Technical R & D) 

 

Prof. dr. Uroš Urleb je od leta 2018 globalni vodja Tehničnega razvoja biofarmacevtike v Novartisovem 

Globalnem razvoju zdravil (Novartis GDD). Pred tem je podobno funkcijo imel že v Sandozu (2008–

2012), nato pa še v Novartisovih tehničnih operacijah (2016–2018).  

 

Njegova karierna pot v Leku se je začela leta 2000, ko je postal član uprave za razvoj in raziskave, 

leta 2002 pa izvršni direktor raziskav novih zdravil. Konec leta 2008 je prevzel mesto glavnega 

raziskovalnega direktorja globalnega razvoja izdelkov v družbi Sandoz v Holzkirchnu v Nemčiji. 

Preden se je pridružil Leku, je bil redni profesor na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani, kjer ima 

dopolnilno zaposlitev kot profesor še danes.  

 

Uroš Urleb je po osnovni izobrazbi farmacevt in poleg doktorata znanosti iz organske kemije je opravil 

še vrsto dodatnih izobraževanj in treningov. Znanje je pridobival na francoski poslovni šoli INSEAD 

(strateški razvojni menedžment in mednarodni projektni menedžment), na Poslovni šoli Harvard v 

Združenih državah Amerike s področja strategije, udeležil se je tudi številnih Novartisovih treningov 

upravljanja, strategije, pogajanj in komuniciranja.  

 

V svoji karieri je delal na številnih strokovnih in vodstvenih položajih. Od 1991 do 1995 je bil prodekan 

Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani, od 1998 do 2000 pa član upravnega odbora na Univerzi v 

Ljubljani. Od 1997 do 2000 je bil član komisije za zdravila na Ministrstvu za zdravje, od 1998 do 2002 

član upravnega odbora Zavoda za farmacijo, od 1999 do 2001 pa predsednik Slovenskega 

farmacevtskega društva. Od leta 2001 do 2004 je bil ekspert v Evropski farmakopeji v Svetu Evrope, 

nato pa do leta 2018 član Komisije Evropske farmakopeje za Slovenijo pri Svetu Evrope. Od letos je 

član upravnega odbora Nacionalnega inštituta za biologijo.  

 

Za svoje delo je leta 2012 prejel Sandozovo nagrado za odličnost (Sandoz Excellence Award). Objavil 

je več kot 100 znanstvenih publikacij, 5 znanstvenih monografij, ima tudi več kot 10 podeljenih 

patentov.  

 



Prof. dr. Uroš Urleb govori angleško, nemško, francosko, srbsko in hrvaško. V prostem času rad jadra, 

kolesari in smuča, hodi v gore, potuje in obiskuje gledališče.  

 

 

 


