Mateusz Nowak - Dyrektor Platformy Metabolizmu Komórek Nowotworowych I Immunometabiolizmu
Dr Mateusz Nowak uzyskał tytuł magistra w chemii biologicznej oraz tytuł doktora w biochemii na uniwersytecie
jagiellońskim w Krakowie. W późniejszych latach odbył stypendium naukowe na Uniwersytecie w Lousanne, Szwajcaria,
w Instytucie Chemii Medycznej, oraz ukończył studia MBA na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz w Krakowskiej Szkole
Biznesu. W latach 2001-2010 pracował w Zakładzie Chemii Leków Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk. Dr
Mateusz Nowak jest pierwszym naukowcem, który dołączył do Selvity w 2007r. Na początku objął stanowisko starszego
naukowca przewodząc zespołowi chemii obliczeniowej oraz bioinformatyki , a od 2009r., już jako kierownik projektów,
zajmował się obszarem chorób układu nerwowego. W późniejszych latach objął stanowisko kierownika projektów, a w
2016 Dyrektora Platformy Metabolizmu Komórek Nowotworowych I Immunometabiolizmu. Dr Nowak odpowiedzialny
jest również za wieloletnią strategiczną współpracę z Merck KGaA.
Mateusz Nowak – Head of Cancer Metabolism and Immunometabolism Platform
Dr. Mateusz Nowak joined Selvita in 2007 as a first scientist. At the beginning he took the position of senior scientist,
leading the team of computational chemistry and bioinformatics, and since 2009, as a project manager, he was
responsible for the area of central nervous system diseases. In later years, he was promoted to Head of Cancer
Metabolism and Immunometabolism Platform. From the very beginning Dr Nowak is responsible for a long term strategic
collaboration with Merck KGaA.
In the years 2001-2010 he worked in the Department of Drug Chemistry at the Institute of Pharmacology of the Polish
Academy of Sciences.

Mateusz Nowak obtained a master's degree in biological chemistry and a doctorate in biochemistry at the Jagiellonian
University in Krakow. In later years he was awarded with scientific a scholarship at the University of Lousanne,
Switzerland, at the Institute of Medical Chemistry, and completed MBA studies at the University of Stockholm and the
Krakow School of Business.
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