
PROF. DR HAB. REINHARD NEUBERT – FARMAKOLOG 

Tytuł doktor honoris causa Akademii Medycznej  im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu nadany na wniosek Rady Wydziału Farmaceutycznego w 2004 r. 

 

Urodził się 21 lipca 1949 r. w Barenstein. W 1974 r. ukończył studia na Wydziale 

Farmaceutycznym Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle (MLU). W tym samym roku 

rozpoczął pracę naukową na swojej macierzystej uczelni, z którą pozostaje związany do dziś. 

Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskał w 1978 r., a w 1987 r. habilitował się. Od 1992 

r. jest profesorem. 

W latach 1992-1999 pełnił funkcję dziekana Wydziału Farmaceutycznego, w latach 

1999-2000 prodziekana. W latach 2006-2010 był dyrektorem Instytutu Farmaceutycznego 

MLU, natomiast w r. 2010 został wybrany na stanowisko dziekana Wydziału Nauk 

Przyrodniczych tej uczelni. 

Jest wybitnym specjalistą w dziedzinach dermatofarmacji, dermatologii 

doświadczalnej, biofarmacji oraz chemii analitycznej. Podczas badań nad transdermalnymi 

postaciami leków udało mu się opracować wielowarstwowy układ membranowy do badań 

penetracji skóry leków w postaci półpłynnej. Praca prof. R. Neuberta doprowadziła także do 

opatentowania i wprowadzenia do lecznictwa innowacyjnej postaci leku z cyklosporyną A. 

Należy podkreślić również jego wkład w doskonalenie wiedzy na temat interakcji leków oraz 

substancji pomocniczych z systemami nośnikowymi takimi jak micele i liposomy. 

Prof. R. Neubert odbywał staże naukowe jako visiting profesor bądź wykładał w 

Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Japonii, RPA oraz w szeregu państw Europy. Współpracuje 

z wieloma instytucjami zagranicznymi, w tym z Uniwersytetem Medycznym im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu, czego efektem są wspólne publikacje, staże, stypendia i 

wspólne sympozja naukowe. 

Otrzymał m.in.: Medal Humboldta (1989), Nagrodę MLU (1988), a także dwa Medale 

Pharmatechnik (1998 i 1999).  

W uznaniu osiągnięć w dziedzinie biofarmacji w 2004 r. na wniosek Rady Wydziału 

Farmaceutycznego Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego nadała prof. R. 

Neubertowi tytuł doktora honoris causa, a okolicznościową laudację wygłosił prof. dr hab. 

Tadeusz Hermann 

 
Piśmiennictwo: 

Doctor honoris causa Reinhard Neubert, Poznań 2004. 
 

 


