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Liderzy Badań Klinicznych

o III edycji konkursu Liderzy Badań Klinicznych zostały nam już jedynie miłe wspomnienia oraz interesujące lekcje wyciągnięte z jego nietypowego przebiegu. W minionej edycji po raz pierwszy dołączyła
też długo wyczekiwana kategoria Start-up oraz przywitała nas nieco zmieniona forma konkursu.
Nie przeszkodziło to jednak w sukcesie tej formy, gdyż odnotowaliśmy aż 213 zgłoszeń.
Większość z nas prawdopodobnie zastanawia się nad tym, co przyniesie nam Nowy Rok. Duża część
z Was może również wyczekiwać kolejnej porcji niesamowicie emocjonujących rozgrywek, jakie niesie
konkurs. Aby umilić Wam czas oczekiwania, postanowiłem w międzyczasie przypomnieć tegorocznych
zwycięzców i przedstawić ich spostrzeżenia na temat udziału w minionej edycji.

JOANNA WOLIŃSKA – Lider kategorii „Koordynator Ośrodka Badawczego”
Jak dowiedziałaś się o konkursie?
Uczestniczyłam we wszystkich trzech edycjach konkursu. Uznałam, że do trzech
razy sztuka:) O konkursie dowiedziałam się
z profilu Liderzy Badań Klinicznych, na portalu społecznościowym. Jestem zdania,
że warto uczestniczyć w konkursach branżowych, żeby sprawdzić własną wiedzę
i umiejętności oraz dla własnej satysfakcji.

dla mnie zaskoczeniem, jak również wygrana. Finał konkursu
uważam za trudny a zarazem interesujący, bo sprawdzający
umiejętności, które wykorzystuję codziennie w pracy. Bardzo
podobał mi się wysoki poziom tego wydarzenia i profesjonalizm. Wygrana jest dla mnie ogromną motywacją do poszerzania mojej wiedzy i udoskonalania zdobytych wcześniej umiejętności. Dzięki temu wydarzeniu mogłam poznać ciekawe
i ambitne osoby.

Jak oceniasz poszczególne etapy i co oznacza dla Ciebie
wygrana?
Dla mnie pierwszy etap był prosty, natomiast kolejne już trudne i bardzo motywujące do nauki. Dzięki temu poznałam moje
słabe strony i mogłam uzupełnić wiedzę. Udział w finale był

Czy uważasz, że warto poświęcić swój czas na udział
w konkursie?
Zdecydowanie uważam, że warto było uczestniczyć w tym
konkursie, ponieważ czas poświęcony na rozwój nigdy nie jest
czasem straconym.

RAFAŁ LUDWIG – Lider kategorii „Monitor Badań klinicznych”
Jak oceniasz III edycję konkursu –
co było dla Ciebie najtrudniejsze,
a co przyniosło szczególną satysfakcję?
Jest to już trzecia edycja, w której startowałem, ale przyczyna startu w konkursie
pozostaje ta sama – chęć rywalizacji
i sprawdzenia się na tle kolegów z branży.
Nauczony doświadczeniem z poprzednich edycji, w których brałem udział
w konkursie „na żywioł”, tym razem przygotowałem się
do 2. etapu i opłaciło się. Po awansie do finału też poświęciłem
parę dni na przygotowania, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik.

Najtrudniejsze dla mnie było znalezienie czasu na pogodzenie nauki z obowiązkami zawodowymi i czasem dla rodziny.
Ciężko mi wskazać co było najłatwiejsze, ale mogę powiedzieć,
że 3. etap dawał największą satysfakcję, ponieważ jestem
otwartą osobą i przyjemnie było porozmawiać z osobami
z ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu badaniami
klinicznymi.
Jakie rady dałbyś osobom biorącym udział w kolejnej
edycji?
Nie poddawać się i poświęcić czas na przygotowania, tak jakbyśmy się wybierali na wizytę monitorującą.
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KATARZYNA MYSZCZYSZYN – Lider kategorii „Start-up”
Co zachęciło Cię do udziału
w tegorocznej edycji?
Do wzięcia udziału w konkursie skłoniła
mnie głównie ciekawość jak będzie wyglądać kolejna edycja i nowa kategoria
Start-up. W pierwszej edycji konkursu grałam w kategorii Kierownika Projektu i nie
chciałam się dublować, więc wprowadzenie nowej było intrygujące i zachęcające.
Udział w konkursie to bardzo rozwijające doświadczenie. Pozwala też przeżyć dreszczyk emocji, podobnych do rekrutacji
do nowej pracy, ale w znacznie bezpieczniejszym otoczeniu.
Co czułaś, kiedy dowiedziałaś się, że zostałaś
tegorocznym Liderem w kategorii Start-up?
Byłam bardzo przyjemnie zaskoczona, gdyż w trakcie
3 etapu konkursu nie czułam się całkiem komfortowo –

M

iniona już edycja konkursu po raz kolejny wyłoniła
niesamowicie utalentowane osoby, cechujące się wyjątkowo wysokim poziomem wiedzy. Jak możecie się
domyślać, dla Zespołu przygotowującego konkurs nie jest to
jednak koniec aktywności i nie zatrzymujemy się choćby na moment. Dla nas konkurs trwa przez cały rok i właśnie kończymy
przygotowania następnej, IV edycji.

spodziewałam się pytań bardziej związanych z tworzeniem
strategii start-up w badaniu, a pytania dotyczyły w dużym stopniu zarządzania ośrodkami na poziomie lokalnym. Starałam
się jednak odpowiadać w jak najbardziej holistyczny sposób,
uwzględniając zagadnienia kliniczne, regulatory i związane
z zaopatrzeniem. Być może to było moim atutem.
Jakie rady dałabyś przyszłym osobom biorącym udział
w konkursie?
Przede wszystkim spojrzeć na temat badań klinicznych z szerszej perspektywy, niż tylko swoja „działka”. Zwłaszcza w etapie 3 istotne jest uwzględnianie wielu, czasem nie podanych
na tacy, zmiennych, i podawanie różnych rozwiązań, które
mogą nas doprowadzić do pożądanego efektu. I absolutnie nie
bać się, to ma być przede wszystkim przyjemność, a wszyscy
zaangażowani w konkurs ludzie mają jedynie dobre intencje.
Czasopisma „Badania Kliniczne”. Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: www.liderzybadanklinicznych.pl oraz
na profilu konkursu na portalu Facebook.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za udział
w III edycji i zapraszamy Was do kolejnej,
która rusza 12 lutego 2021!

Według aktualnie przyjętych zasad, podczas IV EDYCJI
zaprosimy Was do udziału w następujących kategoriach:
■
■
■

Administrator Badań Klinicznych
Monitor Badań Klinicznych
Kierownik Projektu

Przypomnę, że nagrody w konkursie są również wyjątkowe.
W zależności od kategorii, zwycięzca otrzyma możliwość podjęcia studiów podyplomowych na jednej z Uczelni będących
sponsorem konkursu, Akademii Leona Koźmińskiego lub CKP
Uczelni Łazarskiego, bądź też otrzyma finansowanie szkolenia
lub szkoleń do wartości określonej regulaminem. Dodatkowo
osoby, które znajdą się na podium rozgrywek otrzymają roczną
prenumeratę naszego partnera medialnego i zarazem sponsora,

Karol Szczukiewicz
Pomysłodawca i lider inicjatywy Liderzy Badań Klinicznych
Członek zarządu oraz koordynator Grupy ds. Szkoleń Stowarzyszenia na Rzecz
Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce, GCPpl.

Organizatorzy konkursu

Sponsorzy

Wsparcie techniczne

Wsparcie medialne

