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Liderzy Badań Klinicznych
23 maja 2019 r. poznaliśmy laureatów II edycji konkursu „Liderzy Badań Klinicznych”,
którego głównym celem jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz promowanie zachowań
i postaw godnych naśladowania wśród osób pracujących w obszarze badań klinicznych.
Podobnie jak w ubiegłym roku, inicjatywa współorganizowana przez GCPpl, INFARMA oraz
PolCRO spotkała się z dużym zainteresowaniem. Do tegorocznych zmagań przystąpiło
łącznie 239 uczestników w 4 kategoriach.
Karol Szczukiewicz

G

łówną nagrodą II edycji było dofinansowanie szkoleń
do kwoty 6 000 zł oraz mentoring w wykonaniu najbardziej doświadczonych osób w branży. Warto również
wspomnieć o kategorii Administrator badań klinicznych, której
sponsorem była Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Uczelnia po raz kolejny stała się Partnerem wydarzenia, przekazując jako nagrodę główną wybrane studia podyplomowe
spośród swojego szerokiego portfolio. Laureaci miejsca II oraz
III otrzymali dofinansowanie do kwoty 500 zł na wybrane przez
siebie kursy bądź inne materiały dydaktyczne.
Konkurs nie mógłby się także odbyć bez wsparcia Partnera
technologicznego, firmy 2KMM, która od początku zaprojektowała i wdrożyła system do realizacji etapu online.
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Laureatami II edycji konkursu „Liderzy Badań Klinicznych”
w poszczególnych kategoriach zostali:
ADMINISTRATOR BADAŃ KLINICZNYCH

KOORDYNATOR OŚRODKA BADAWCZEGO

Miejsce 1. Ewelina Grotnik (Covance)
Miejsce 2. Katarzyna Mikołajczyk (Dokumeds)
Miejsce 3. Joanna Grzesiak (IQVIA)

Miejsce 1. Martyna Ludynia (Synexus, Katowice)
Miejsce 2. Joanna Job (Pratia MCM, Kraków)
Miejsce 3. Daria Kriks (GASTROMED, Toruń)

B

yło to dla mnie nowe doświadczenie i wspaniałe przeżycie. Udział w konkursie pozwala
wzbogacić wiedzę i zdobyć nowe umiejętności.
Poza tym można poznać świetnych ludzi, a zadania konkursowe okazują się być bardzo ciekawą
formą sprawdzenia poziomu własnych kompetencji. Polecam konkurs każdej osobie, która
pracuje w badaniach klinicznych.

W

ygrana w tym konkursie to dla mnie
przede wszystkim ogromna satysfakcja.
To niezależne potwierdzenie tego, że mam wiedzę na temat badań klinicznych i jestem odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu.

Ewelina Grotnik

Martyna Ludynia

MONITOR BADAŃ KLINICZNYCH

KIEROWNIK PROJEKTU

Miejsce 1. Adam Berłowski (MSD)
Miejsce 2. Hanna Kuśmierek (Janssen Cilag)
Miejsce 3. Marlena Jabłońska (PAREXEL)

Miejsce 1. Anna Kobylińska (AstraZeneca)
Miejsce 2. Anita Wojcieszkiewicz (Pharm-Olam)
Miejsce 3. Katarzyna Sońta (PPD)

J

uż od pierwszej edycji konkurs Liderzy Badań
Klinicznych stał się instytucją i wydarzeniem
branżowym. Jest mi niezmiernie miło, że mogłem w nim uczestniczyć. Poszczególne pytania i aktywności pozwalają nie tylko sprawdzić
swoją wiedzę teoretyczną, ale także spojrzeć
z nowej, szerszej perspektywy na niektóre
zagadnienia. Forma wydarzenia umożliwia
także nawiązanie nowych relacji i wymianę
doświadczeń.

P

odczas konkursu wiele się nauczyłam. Szczególnie wzbogacający był etap finałowy,
podczas którego 4 osoby z branży z ogromnym dorobkiem w zarządzaniu projektami
badań klinicznych poświęciły mi całe 2 godziny
i przeprowadziły bardzo metodyczną rozmowę,
która pokryła w swoim zakresie chyba wszystkie możliwe aspekty zarządzania badaniem
klinicznym. Było to dla mnie zarówno ciekawe,
jak i edukujące.

Adam Berłowski

Anna Kobylińska

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom oraz gratulujemy zwycięzcom.
Do zobaczenia za rok, w III edycji konkursu!
Więcej informacji na stronie projektu: www.liderzybadańklinicznych.pl oraz na profilu konkursu, na portalu Facebook.
Karol Szczukiewicz
Pomysłodawca i koordynator inicjatywy
Liderzy Badań Klinicznych.
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Obecnie Regionalny Kierownik Projektów
w regionie Europy Centralnej i Wschodniej
w firmie Roche.
Członek zarządu oraz przewodniczący grupy
ds. szkoleń Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej
Praktyki Badań Klinicznych w Polsce, GCPpl.
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