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Przedmiotem

i
jej

zainteresowań jest podłoże molekularne nowotworów, szczególnie w
zakresie płynnych biopsji analizowanych za pomocą sekwencjonowania
wysokoprzepustowego.

Autorka

23

publikacji

w

recenzowanych

czasopismach, uczestniczka licznych konferencji międzynarodowych,
ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, kierownik grantów
przyznawanych przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju.

ZAWODOWO ZAJMUJĘ SIĘ: Badaniami naukowymi.
Z WYKSZTAŁENIA JESTEM: Biotechnologiem, biologiem
molekularnym.
MOJE ZADANIA ZAWODOWE POLEGAJĄ NA: monitorowaniu
postępu brac badawczych i prac badawczo-rozwojowych,
nawiązywaniu współpracy z zagranicznymi jednostkami
naukowymi, analizie wyników z eksperymentów naukowych
prowadzonych w Zakładzie Onkologii Translacyjnej, pisaniu
publikacji naukówych, aplikowaniu o finansowanie na badania,
prowadzeniu wykładów, opiece nad studentami realizującymi
prace licencjackie, magisterskie i doktorskie w Zakładzie
Onkologii Translacyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
3 SŁOWA KTÓRE MNIE NAJLEPIEJ OPISUJĄ: nauka, feminizm,
determinacja.
Z CZEGO ZAWODOWO JESTEM NAJBARDZIEJ DUMNA: Nie umiem
wybrać jednej odpowiedzi, potrzebuję podzielić się pięcioma
wydarzeniami*, które uważam za kluczowe:
Uznanie na arenie narodowej – stypendium dla doktorantów
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendium dla
młodych naukowców START 2019 Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej.
Przyznanie mi grantu badawczego (Narodowe Centrum Nauki) i
badawczo-rozwojowego (Narodowe Centrum Nauki i Rozwoju)
Staż podoktorski w Cancer Research UK należącym do
Uniwersytetu w Cambridge.
Doświadczenie biznesowe (start up, udziały w spółce, studia
zarządcze).
Dobranie Członków Zespołu Badawczego – każda jedna osoba,
którą udało mi się zrekrutować do Grupy, jest na swój sposób
wyjątkowa i wspaniale wzbogaca potencjał całego Zespołu.
*Pomimo mojej ogromnej miłości do pracy, bezkonkurencyjnie,
najbardziej jestem dumna z założenia rodziny.

OD ILU LAT PRACUJĘ W ZAWODZIE: 13 lat.
PODCZAS SPOTKANIA OPOWIEM CI O: opowiem o pracy
naukowca i o tym, dlaczego uważam, że dla mnie jest to
najlepszy zawód na świecie.
Jakie są najbardziej inspirujące strony/blogi/profile na FB lub
Instagramie, które Pani śledzi?
Śledzę na twietterze wydawnictwo nature oraz organizację
Cancer Reseaerch UK. Regularnie odwiedzam stronę
internetową Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii:
https://biotech.ug.edu.pl, stronę Narodowego Centrum Nauki,
stronę Ministerstwa Nauki i Edukacji. Do tego lubię kanał Kasi
Gandor na youtube. Rozbawiła mnie też strona:
bogatystudent.pl.
Jakie są najbardziej inspirujące osoby, o których według
Pani/Pana warto pamiętać i czerpać z nich inspirację?
Angela Merkel – wzór pragmatyzmu, podejmowania decyzji
niezależne od stanu emocjonalnego; Maria Skłodowska-Curie –
jedna z pierwszych kobiet-profesorów w Europie, prekursorka
zdobywania prawa jazdy przez kobiety. Maria Konopnicka –
intelektualistka walcząca o prawa kobiet w Polsce.
Z jakich narzędzi organizujących pracę najchętniej Pani
korzysta? Jakie narzędzia on-line/aplikacje warto sprawdzić?
Korzystam z Thunderbirda, Slacka, Trello, Linkedin, Google
drive.
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Co Panią najbardziej motywuje?
Możliwość wpłynięcia na otaczającą mnie rzeczywistość.
Zmienianie świata, choćby na lokalną skalę.
Książka/film/wywiad, które Pani najczęściej poleca:
Książka: „Autostopem przez galaktykę” Douglasa Adamsa –
uwielbiam lekkość słowa i humor, z jakimi jest napisana ta
książka
Wywiad/spotkanie naukowe w Ghent, w Holandii: „The limits of
Science”, dostępne pod następującym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=9tH3AnYyAI8

