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 Warszawa, 2020-05-18 

 
2020-11592 

 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest nawiązanie współpracy z 3 Stażystami w celu realizacji zadań 

związanych z działalnością Wydziału Centrum Analiz, w szczególności: 

2. Wykonywanie analiz w zakresie efektywności systemu ochrona: 

a. Identyfikacja nieprawidłowości (fraud detection) 

b. Identyfikacja luk i niespójności w systemie rozliczeniowym 

3. Wykonywanie analiz o charakterze epidemiologicznym oraz w zakresie realizacji świadczeń 

opieki zdrowotnej na poziomie kraju i regionów 

4. Dokumentacja prowadzonych analiz w postaci raportów i skryptów 

5. Wykorzystanie w procesie analitycznym narzędzi do zaawansowanej analizy danych (SAS/ SQL/ 

R/ python itd.) 

6. Wsparcie bieżącej działalności Departamentu 

7. Rozliczenie przewidywane jest w systemie godzinowym.  

8. Wymagania: 

• Absolwenci kierunków matematycznych lub medycznych 

• Umiejętność korzystania z narzędzi do zaawansowanej analizy danych (SAS/R/python 

itd.) 

9. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę dostępnych miejsc, oferty kandydatów 

zostaną ocenione w pierwszej kolejności pod kątem następujących kryteriów:  

1) absolwent/ student (w tym studiów podyplomowych) renomowanych uczelni: 

a. uczelnia z pierwszej 100tki. Rankingu szanghajskiego - 50 pkt 

b. uczelnia z drugiej setki rankingu szanghajskiego – 25 pkt 

c. uczelnia z miejsc 201 - 500 – 15 pkt 

d. uczelnia z miejsc 501 -1000 – 5 pkt 

2) doświadczenie zawodowe w obszarze analiz: 

a. doświadczenie 3 miesięcy – 6 miesięcy: 5 pkt 

b. doświadczenie 6 miesięcy – 12 miesięcy: 15 pkt 
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c. doświadczenie 12 miesięcy lub więcej 25 pkt 

3) doświadczenie zawodowe w sektorze ochrony zdrowia: 

a. doświadczenie 3 miesięcy – 6 miesięcy: 5 pkt 

b. doświadczenie 6 miesięcy – 12 miesięcy: 15 pkt 

c. doświadczenie 12 miesięcy lub więcej 25 pkt. 

Termin realizacji: Wsparcie dla Wydziału Centrum Analiz przez okres 3 miesięcy, tj. od dnia 15 czerwca 

br. do 15 września br. na podstawie umowy cywilnoprawnej w maksymalnym wymiarze 140 

roboczogodzin miesięcznie. 

 

 

 

 
 
 

 
 
Sporządził: Czak - Żukowska Maria Jadwiga 


