
Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe 
„CosmeticValley – International Scientific and Implementation Cooperation  

at the Cosmetology Department”  

Seminarium naukowe  
11.10.2019, Centrum Edukacji Międzynarodowej, Kielnarowa, sala KM22 

9: 00 - 9:30  Zwiedzanie Kampusu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej 

9:30 - 10:00 Oficjalne powitanie przez Władze WSIiZ 

10:00 - 10:15 „CosmeticValley – International Scientific and Implementation Cooperation at the 

Cosmetology Department” 

Dr Katarzyna Gaweł – Bęben (WSIiZ, Rzeszów, Polska) 

  

10:15 - 10:45 Theme TBC   

Prof. Leandros Skaltsounis (Narodowy Uniwersytet im. Kapodistriasa w Atenach, Grecja) 

  

10:45 -  11:15 Pharmaceutical develpment 

Prof. Zuriyadda Sakipova (Narodowy Uniwersytet Medyczny w Ałmatach, Kazachstan) 

  

11:15 - 11:45 Human 3D in vitro skin models 

Dr Ronald Gstir (Austrian Drug Screening Institute, Innsbruck, Austria) 

  

  

11:45 - 12:30 PRZERWA KAWOWA                                

12:30 - 12:55 Lab-Scale Approach to Novel Herbal Cosmetics 

  Prof. İlkay Erdogan Orhan  (Gazi University, Ankara, Turcja) 

  

12:55 - 13:20 Counter-current chromatography as a tool for the isolation of single molecules of cosmetic 

significance out of the plant matrix  

Dr hab. Wirginia Kukuła-Koch (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska) 

  

13:20 - 13:45 Theme TBC  

 Aleksander Ciepiela (Ponte Limited, Hong Kong, Chiny) 

  

 13:45 - 14:00 Podsumowanie części naukowej seminarium 

Prof. Kazimierz Głowniak, Kierownik Katedry Kosmetologii WSIiZ, Rzeszów  

      

14:00 - 15:15 PRZERWA (LUNCH) 

 

15:15 – 17:00 Prezentacje firm kosmetycznych/dostawców surowców kosmetycznych 

Warsztaty – Podstawy formulacji kosmetycznej 

            

18:00  Kolacja dla prelegentów i zaproszonych gości 
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Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Narodowego Uniwersytetu im. Kapodistriasa w Atenach, autor 
ponad 330 publikacji naukowych, 12 patentów, współzałożyciel spółki Pharmagnose, ekspert i doradca 
naukowy międzynarodowych towarzystw i czasopism naukowych. Zainteresowania naukowo-badawcze 
Profesora Skaltsounisa to m. in. izolacja nowych związków o znaczeniu farmaceutycznym, 
agrochemicznym, nutraceutycznym i kosmetycznym ze źródeł naturalnych (rośliny, organizmy morski, 
grzyby i mikroorganizmy), identyfikacja i wyjaśnienie struktury naturalnych produktów przy użyciu 
najnowocześniejszych technik spektroskopowych (NMR, HRMS) i badań obliczeniowych (badania in 
silico i modelowanie molekularne), metabolomika i proteomika oparta na MS i NMR, projektowanie i 
synteza nowych cząsteczek o znaczeniu farmakologicznym, „zielona” 

Profesor Alexios-Leandros Skaltsounis (Grecja) 

Prelegenci – Partnerzy Projektu NAWA: 

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Ałmatach, 
współautorka licznych publikacji naukowych na temat właściwości roślin endemicznych rosnących 
na terenie Kazachstanu, promotor prac magisterskich i dyplomowych z nauk farmaceutycznych, 
wybitny znawca tradycyjnego zastosowania roślin leczniczych w lecznictwie, zainteresowania 
naukowe Profesor Sakipovej dotyczą m. in. wykorzystania preparatów z roślin kazachskich w 
leczeniu chorób skóry 

Profesor Zuriadda Sakipova (Kazachstan) 

Kierownik Działu Biologii Komórki w Austrian Drug Screening Institute (ADSI) w Innsbrucku, Austria, 
autor i współautor publikacji naukowych, zajmujący się również współpracą komercyjną z jednostkami 
naukowymi i komercyjnymi w Austrii i innych krajach europejskich; Doktor Gstir w swojej pracy 
badawczej zajmuje się przede wszystkim opracowaniem komórkowych systemów testowych do 
naśladowania warunków in vivo chorych i zdrowych tkanek i narządów (skóry, płuc, jelit, wątroby, guza i 
innych) w ludzkim ciele. Wiele typów komórek jest przechowywanych w agregatach, takich jak kultury 
3D, aby promować tworzenie naturalnych struktur tkankowych podobnych do tych, które znajdują się w 
ludzkim ciele.  

Dr Ronald Gstir (Austria) 

Zaproszeni Prelegenci: 

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Gazi w Ankarze, współautorka ponad 225 
publikacji naukowych, 15 monografii, 2 książek oraz 2 patentów, laureatka wielu prestiżowych 
nagród m. in. Organization of Women in Science in Developing Countries, COMSTECH, L’Oreal, 
Turkish Academy of Science. Zainteresowania naukowe Profesor Orhan obejmują m. in. 
poszukiwanie inhibitorów enzymów ze źródeł naturalnych in vitro i in silico, fitokosmetyki, 
fitoterapia, chemia produktów naturalnych. 

Profesor Ilkay Erdogan Orhan (Turcja) 



Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie,  autorka licznych publikacji naukowych, członek Polskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego oraz Phytochemical Society of Asia, praca naukowa dr Kukuły-Koch związana jest 
z dziedziną farmakognozji i chemii produktów naturalnych, a zainteresowania badawcze 
koncentrują się na optymalizacji warunków ekstrakcji i rozdziału alkaloidów, fenoli i saponin, ze 
szczególnym uwzględnieniem chromatografii przeciwprądowej i identyfikacji na podstawie 
spektrometrii mas, interesuje się również testami bioaktywności in vitro i in vivo w poszukiwaniu 
związków prokognitywnych i przeciwutleniających - również bez potrzeby ich izolacji z mieszanin 
(bioautografia TLC). 

dr hab. Wirginia Kukuła-Koch (Polska) 

Absolwent studiów magisterskich e-commerce na Hong-Kong University, od 6 lat mieszka w 
Chinach, założyciel firmy Pontes Limited, która z sukcesami zajmuje się sprzedażą i 
dystrybucją kosmetyków, od niedawna posiadającego status oficjalnego partnera firmy 
Alibaba. Znawca rynku kosmetyków azjatyckich, a także specjalista we wdrażaniu i dystrybucji 
produktów kosmetycznych. 

mgr Aleksander Ciepiela (Hong-Kong) 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich 
zainteresowanych najnowszymi trendami we współczesnej 

kosmetologii naturalnej – ZAPRASZAMY!  


