
 

 

Certyfikowane szkolenie Monitorowanie Badań Klinicznych 
  

Kurs Podstawowy  
 sobota 18 listopada godz. 11-18:00 Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wlk. ul. 

Kopernika 1  
   

Kurs Zaawansowany + Ćwiczenia z Anglojęzyczną Dokumentacją Badawczą (zakres 
i terminologia jęz. angielskiego w badaniach klinicznych)  

niedziela 19 listopada godz. 09-17:00 miejsce j.w. 
 

Ceny - rabat dla studentów do st. mgr (ważna Legitymacja 2017) 
Kurs Podstawowy: 260 zł/os 
Kurs Zaawansowany + Ćwiczenia 270zł/os. Cena przy uczestnictwie tylko w kursie  
zaawansowanym 475zł/os 
UWAGA! Osobom, które nadeślą 3 linki do udostępnionego przez siebie Ogłoszenia w 3 różnych 
grupach-fanpage’ach studenckich Uczelni Life Science (- grupy rocznikowe 3-5), lub fanpage’u 3 
kół naukowych uczelni o kierunku-Life Science, oferujemy 11% rabat z ceny pełnego szkolenia. 
Szkolenie przygotowujące do podjęcia pracy na stanowiskach: 1) Asystent (CTA), Monitor Badań 
Klinicznych (CRA) w firmach/korporacjach prowadzących badania kliniczne (CRO), działach 
badawczych firm/korporacji farmaceutycznych oraz 2) Koordynator Badań Klinicznych (CTC) i 
Badacz w ośrodkach badawczych; 3) Stanowiska w urzędach jak URPL. Szkolenie skierowane jest 
do studentów, absolwentów i pracowników naukowych kierunków Medycznych, Farmacji, 
Rehabilitacji, Ochrony Zdrowia, Analityki Medycznej, Biologii, Biotechnologii, Bioinżynierii, 
Biochemii, Chemii oraz pozostałych dziedzin z obszaru Life Science a także badaczy oraz 
pracowników firm/korporacji badawczych CRO i farmaceutycznych poszukujących rozszerzenia 
i rozwoju swoich kompetencji na wyższe stanowiska.  
Liczba Badań Klinicznych w Polsce i na świecie stale wzrasta. Praca w Badaniach oferuje 
interesujące merytorycznie stanowisko i atrakcyjne wynagrodzenia dla osób kończących studia 
Life Science.  
See: Hays Recruiting Experts Worldwide: Report Płacowy 2017, Trendy na Rynku Pracy: 
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/2982-hays.pdffor 

Płace Badania Kliniczne: min; max; śr PLN zł  
BAdania kliniczne MIN* MAX* OPT ** 

Clinical Research Director 20 000; 28 000; 25 000 
Clinical Operations Manager 21 000; 30 000; 24 000 
Lead CRA 16 000; 22 000; 18 000 
Clinical Project Manager 14 000; 16 000; 14 000 
Senior CRA 12 000; 16 000; 14 000 
CRA II 11 000; 15 000; 13 000  patrz niżej  
CRA I 8 000; 12 000; 10 000  

https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/2982-hays.pdffor


 

 

Clinical Trial Assistant 6 000; 8 000; 7 000 pierwsze stanowisko pracy 
  
Szkolenie obejmuje: 
 

• Wiedzę teoretyczną i praktyczną – kompendium wiedzy dotyczące Monitorowania 
Badań Klinicznych. 16 godz. 

• Definicję poszczególnych pojęć dotyczących badań klinicznych; 

• Dokładne objaśnienie poszczególnych etapów badania klinicznego;  

• Omówienie charakterystyki pracy i zakres zadań Asystenta (CTA) i Monitora(CRA); 

• Podział poszczególnych zadań w ramach zespołu badawczego; 

• Objaśnienie roli sponsora badania klinicznego; 

• Podstawy regulacji prawnych dotyczących badań klinicznych; 

• Omówienie GCP; 

• Ćwiczenia praktyczne z anglojęzyczną dokumentacją badawczą (workshop); 

• Język angielski w Badaniach Klinicznych. Zakres. Terminologia; 

• Objaśnienie procesu rejestracji badania klinicznego; 

• Omówienie poszczególnych etapów pracy monitora badań klinicznych (CRA); 

• Zagadnienia dotyczące kontroli i jakości badań klinicznych; 

• Omówienie rynku pracy, płac, struktury oraz ścieżek kariery w firmach CRO; 

• „Know how” rozmowy kwalifikacyjnej z działem HR i menedżerem rekrutującym  
w firmach CRO; 

• Analiza wybranych ofert pracy w badaniach klinicznych 

• Indywidualne konsultacje z trenerami do 2 tyg. od terminu szkolenia;  

• Imienny Certyfikat w języku angielskim (jęz. badań klinicznych) uznawany w krajach 
UE, uwzględniający omówione zagadnienia-Scope of the Course 
Dokładny program Szkolenia dostępny na: ebs.edu.pl 

 
Szkolenia prowadzone są przez specjalistów i menedżerów, posiadających kilkunastoletnie 
doświadczenie zawodowe w czołowych korporacjach badawczych CRO w badaniach dla 
największych korporacji farmaceutycznych Pfizer, MSD, Roche, GSK. Lektorzy uczestniczyli w 
wielu procesach rekrutacyjnych do firm/korporacji CRO - posiadają praktyczną wiedzę 
dotyczącą sposobu rekrutacji pracowników w obszarze badań klinicznych. 
Kurs Zaawansowany skierowany jest do osób posiadających ugruntowaną podstawową 
wiedzę w zakresie badań klinicznych i stanowi uzupełnienie Kursu Podstawowego. Celem 
Kursu Zaawansowanego jest przedstawienie szczegółowych informacji w zakresie organizacji 
pracy monitora (CRA) oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie pracy z 
dokumentacją badawczą oraz terminologii i zakresu j. angielskiego w badaniach klinicznych a 
także przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej w firmach CRO i działach CTD firm 
farmaceutycznych. Patrz niżej 
Każdy kurs realizujemy przy minimum 20 uczestnikach. W przeciwnym razie dokonujemy 
zwrotu na konto w tyg. po szkoleniu (patrz Klauzula Praw Uczestnika -



 

 

ebs.eduinfo@gmail.com). EBS nie zwraca kosztów dojazdu i zakwaterowania uczestnika. 
Rynkowa cena 1 kursu w Polsce to minimum 1500 zł. 
Rejestracja: dodatkowe pytania Klauzula Praw Uczestnika: ebs.eduinfo@gmail.com,  
Potwierdzeniem uczestnictwa jest wyłącznie opłata szkolenia. Wpłat do 3 dni przed terminem 
szkolenia, prosimy dokonywać na konto EBS Education for Business & Science 
03-289 Warszawa, ul. Zdziarska 83 Z/19/1, NIP 118 080 13 33 
ING BANK Śląski SA: 54 1050 1025 1000 0092 2283 4195 
podając imię i nazwisko uczestnika, nazwę kursu i nazwę miasta, w którym odbywa się 
szkolenie. Dodatkowe informacje, Program, Dossier Lektorów, Wartość Certyfikatów, 
Referencje z Uczelni Wyższych w całym kraju oraz pracowników firm badawczych i firm 
farmaceutycznych email: ebs.eduinfo@gmail.com, tel. 22 300 45 47 z chęcią odpowiemy na 
wszelkie pytania oraz udzielimy dodatkowych informacji mailowo;  

Zapraszamy na Fanpage – Facebook - Education for Business & Science 
EBS jest sponsorem wielu wydarzeń i kongresów na uczelniach wyższych w obszarze Life 

Science. Zapraszamy do współpracy 
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