
„Sukces to robienie tego, co się lubi,  
a także co sprawia satysfakcje i pozwala 

się dalej rozwijać. Cieżka praca, wiara  
w siebie a także odwaga to według mnie 

kluczowe elementy sukcesu”. 

ANA VURDELJA

SUCCESS STORIES - ABSOLWENCI PW 

RADY DLA STUDENTÓW

SUBIEKTYWNIE O KARIERZE

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA CO  WSPOMINAM  Z PW?

poczucie, że praca, którą wykonuję, ma wpływ na zdrowie  
i życie pacjentów na całym świecie  
wieloletnia praca w międzynarodowym środowisku

„Wszystko jest możliwe, trzeba to tylko dobrze zaplanować”.

„Ograniczenia są tylko w twojej głowie”.

„Badź uczciwy i szczery we wszystkim, co robisz, nawet jeżeli 
pozornie jest to nieopłacalne”.

„Nie bój się próbować. To właśnie nie do końca trafne wybory 
pozwolą ci zrozumieć czego tak naprawdę chcesz”.

„Spotkania z przyjaciółmi z roku,  
na których wspólnie się uczyliśmy  

i przygotowywaliśmy projekty na studia”.

„Jestem w tym miejscu kariery dzięki... 
determinacji i ciężkiej pracy”.

„W swojej karierze najbardziej doceniam...
możliwość zdobycia różnorodnego doświadczenia”.

ukończenie pierwszego roku  
studiów inżynierskich 
na McGill University w Montrealu (2012)

podjęcie pracy nauczyciela
w międzynarodowym przedszkolu - duża lekcja 
odpowiedzialności, kreatywności oraz dobrej organizacji czasu

ABSOLWENTKA
Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej 
kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa (2015)  

GLOBAL STUDY ASSOCIATE MANAGER 

country clinical trial assistant 

w firmie AstraZeneca Pharma Polska - bycie częścią 
globalnego zespołu zarządzającego badaniami klinicznymi  
na całym świecie, w różnych obszarach terapeutycznych 
(2018)

w firmie IQVIA - pierwsza praca w obszarze badań klinicznych  
dla wiodącej szwajcarskiej firmy farmaceutycznej Roche (2016)

CZEGO NAUCZYŁAM SIĘ 
NA PW?

zrozumienia tego, czym jest nauka

umiejętności zastosowania wiedzy 
teoretycznej w praktyce

global clinical trial assistant 
w firmie DOCS dla firmy farmaceutycznej Janssen (2017) 

associate consultant
Simon-Kurcher & Partners - zdobycie umiejętności analizy 
danych, pracy pod presją czasu i współpracy z ekspertami 
(2015)

obrona pracy inżynierskiej
z zakresu mechanizmów modyfikowanego uwalniania 
leków oraz przedstawienie jej wyników na konferencji ISSC 
International Scientific Conference w Gdańsku (2015)


