
Two outstanding scientists will lead the International Centre for Cancer Vaccine Science 

at the University of Gdańsk 

 

Prof. Ted Hupp, Prof. Krzysztof Rutkowski, Rector for Development, and Prof. Robin 

Fahraeus 

The Foundation for Polish Science (FPS) awarded funding in the International Research 

Agendas Programme (IRAP). Two laureates, Prof. Ted Hupp and Prof. Robin Fahraeus, will 

receive 41 M PLN (approx. 9.5 M EUR) funding for establishing the International Centre for 

Cancer Vaccince Science at the University of Gdańsk. 

This innovative centre of excellence, as a joint unit of the University of Gdańsk and the 

University of Edinburgh, will strongly focus on top quality scientific research and contribute 

to the increase of internationalization and a better cooperation between science and industry. 

Treatment of oncological diseases is currently one of the grand challenges for science in the 

area of health. New therapies aim at activating of the immune system, e.g. with therapeutic 

vaccines, in such a way that it would be able to identify and fight the increasing cancer cells. 

This direction of research, closely involving work in fields such as molecular biology, 

genetics, and proteomics, has been currently taken up with high expectations by numerous 

scientific centres in the world. New research teams of the International Centre for Cancer 

Vaccince Science will also develop research in this area. The founders of the Centre are Prof. 

Ted Hupp, currently Chair of the Experimental Cancer Research, University of Edinburgh and 

Prof. Robin Fahraeus, Director of Research at INSERM in Paris. The establishing of the 

Centre in Gdańsk has been initiated through the cooperation set up by the team for molecular 

virology, led by prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk from the Intercollegiate Faculty of 

Biotechnology UG & MUG, and Prof. Ted Hupp’s laboratory. 



The strategic partner institution from abroad is the University of Edinburgh, one of the best 

universities according to world rankings. The strategic partner will not only cooperate with 

the Centre in research, but will also support it with best practice transfer in the area of 

research management, organization and industry cooperation. 

The University of Gdańsk has been rated very well in the competition as a place for 

conducting high quality molecular and biomedical research. A modern campus, including 

specialist laboratories from different research areas situated closely to each other, with high 

class research equipment and researchers who will cooperate with the new Centre, are 

elements of vital importance for the success of the new project. Advantage of Gdańsk are also 

a dynamic biotech and pharma environment as well as an attractive site location and easy 

communication with the world due to the airport close to the campus. 

Read more at: http://www.fnp.org.pl/drugi-otwarty-konkurs-w-programie-mab-

rozstrzygniety/ 

 

Na Uniwersytecie Gdaoskim powstanie Międzynarodowe Centrum Badao nad 

Szczepionkami Przeciwnowotworowymi 
 

Uniwersytet Gdaoski znalazł się w gronie dwóch polskich uczelni, na których powstaną 

Międzynarodowe Agendy Badawcze. Wyniki drugiego konkursu w programie MAB dzisiaj (23 maja 

2017) ogłosiła Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Dwóch laureatów konkursu, znanych i cenionych w 

świcie naukowców, prof. Ted Hupp i prof. Robin Fahraeus, otrzyma 41 milionów złotych na 

utworzenie w Uniwersytecie Gdaoskim Międzynarodowego Centrum Badao nad Szczepionkami 

Przeciwnowotworowymi. Nasza uczelnia została doceniona w konkursie jako miejsce spełniające 

najlepsze warunki do prowadzenia badao molekularnych i biomedycznych na najwyższym 

poziomie.  
 

Badania nad szczepionką na raka i nowymi lekami na choroby neurodegeneracyjne i nowotworowe 

to wyzwania, jakie podejmą dwa międzynarodowe centra naukowe, które powstaną w Polsce dzięki 

środkom w łącznej wysokości ponad 76 mln zł, przekazanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w 

ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). Na Uniwersytecie Gdaoskim 

powstanie Międzynarodowe Centrum Badao nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, a na 

Uniwersytecie Warszawskim – ośrodek badawczy ReMedy.  

 

Dwóch laureatów drugiej edycji konkursu MAB, prof. Ted Hupp i prof. Robin Fahraeus, otrzyma 41 

milionów złotych na utworzenie w Uniwersytecie Gdaoskim Międzynarodowego Centrum Badao 

nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (International Centre for Cancer Vaccine Science). 

Prof. Ted Hupp, obecnie szef Centrum Badao Eksperymentalnych nad Rakiem (Experimental Cancer 

Research) przy Uniwersytecie w Edynburgu, oraz prof. Robin Fahraeus, kierujący laboratorium 

badawczym we Francuskim Narodowym Instytucie Zdrowia i Badao Medycznych (INSERM), to 

wybitni, znani w świecie naukowcy, którzy prowadzą badania związane z nowymi terapiami 

nowotworowymi. Leczenie chorób onkologicznych jest obecnie jednym z największych wyzwao 

naukowych w obszarze zdrowia. Nowe terapie przeciwnowotworowe mają na celu aktywowanie 

systemu immunologicznego, m.in. za pomocą terapeutycznych szczepionek, w taki sposób, aby 

potrafił on rozpoznad i zwalczad namnażające się komórki nowotworowe. Ten kierunek badao, 

ścisłe związany z pracami w obszarach takich jak biologia molekularna, genetyka i proteomika, 

podejmowany jest obecnie z wielkimi oczekiwaniami przez wiele ośrodków naukowych na świecie. 

http://www.fnp.org.pl/drugi-otwarty-konkurs-w-programie-mab-rozstrzygniety/
http://www.fnp.org.pl/drugi-otwarty-konkurs-w-programie-mab-rozstrzygniety/
http://www.fnp.org.pl/assets/ReMedy-1.pdf


Badania naukowe w tym zakresie poprowadzą również nowe zespoły badawcze Międzynarodowego 

Centrum Badao nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, które powstanie na Uniwersytecie 

Gdaoskim. Powstanie Centrum w Gdaosku zostało zainicjowane dzięki nawiązaniu współpracy 

zespołu wirusologii molekularnej, kierowanym przez prof. Krystynę Bieokowska-Szewczyk z 

Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii z laboratorium prof. Huppa.  

 

Uniwersytet Gdaoski został doceniony w konkursie jako miejsce spełniające najlepsze warunki do 

prowadzenia badao molekularnych i biomedycznych na najwyższym poziomie. Nowoczesny 

kampus, w którym w bliskim sąsiedztwie znajdują się specjalistyczne laboratoria z rożnych 

dziedzin, wyposażone w wysokiej klasy aparaturę badawczą i zatrudniające naukowców, którzy 

będą współpracowad z nowym Centrum, to elementy niezmiernie istotne dla powodzenia 

przedsięwzięcia. Atuty Gdaoska to także dynamiczne otoczenie branży biotechnologicznej i 

farmaceutycznej oraz atrakcyjna lokalizacja i dobra komunikacja ze światem dzięki lotnisku w bliskiej 

odległości od kampusu. 

 

Zagranicznym partnerem strategicznym jest Uniwersytet w Edynburgu, jeden z najlepszych 

uniwersytetów w światowych rankingach. Partner strategiczny będzie współpracował z nowym 

Centrum nie tylko naukowo, ale również w dużej mierze wesprze je w zakresie wprowadzania 

najlepszych praktyk z zarządzania nauką, organizacji pracy czy relacji z przemysłem. Innowacyjne 

centrum doskonałości, jako jednostka wspólna Uniwersytetu Gdaoskiego i Uniwersytetu w 

Edynburgu, planuje najwyższej jakości badania naukowe i przyczyni się do wzrostu 

umiędzynarodowienia oraz lepszej współpracy nauki z przemysłem. 

 

Kolejnym projektem, który zdobył finansowanie w ramach drugiego otwartego konkursu w 

programie Międzynarodowe Agendy Badawcze jest nowy ośrodek badawczy na Uniwersytecie 

Warszawskim. Będzie nosił nazwę ReMedy i będzie skoncentrowany na prowadzeniu badao 

naukowych dotyczących mechanizmów regeneracyjnych. Na ich czele staną światowej sławy 

naukowcy prof. Agnieszka Chacioska oraz prof. Magda Konarska z Centrum Nowych Technologii 

Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT UW).  

 

Wyniki konkursu i pozostali laureaci na stronie: http://www.fnp.org.pl/drugi-otwarty-konkurs-w-

programie-mab-rozstrzygniety/ 
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