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Kiemelt partnercégeink:

A Richter Gedeon NyRt. a 2018-as tanévtől kezdődően a partnerünk, így szeretnénk lehetővé
tenni, hogy kurzusunk sikeres elvégzése után ne csak a CRO cégek, hanem a nagy
gyógyszergyártók felé is megnyíljon a karrierút. A partnercég monitorcsoportjának vezetője
azoknak a végzős diákjainknak a szóbeli vizsgáját hallgatja meg, akik aktívan keresnek állást,
és vállalják, hogy teljes bizottság előtt teszik le a záróvizsga szóbeli részét. Egy hallgató a
2018-as tanévben végzők közül már el is helyezkedett a Richter Gedeonnál, neki ezúton is
gartulálunk, és büszkék vagyunk arra, hogy sikeresen indul az együttműködés.

A Neox Clinical Research jelenleg hozzávetőlegesen 200 klinikai szakembert foglalkoztat,
főként Kelet-Közép Európában, de néhány EU15 országban (pl. Németország, Ausztria) is, és
kiemelkedő tapasztalata van a legkülönbözőbb indikációjú klinikai vizsgálatok terén. Jelenleg
intenzíven növeli a Magyarországon végzett klinikai kutatásainak volumenét.
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