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Zawód wyuczony: mgr położnictwa 

 

Wykształcenie:  

Warszawski Uniwersytet Medyczny studiów licencjackie i magisterskie na kierunku 

położnictwo.  

2013 uzyskała stopień magistra położnictwa z wyróżnieniem na podstawie pracy: „Wybrane 

czynniki prognostyczne i predykcyjne u mężczyzn chorych na raka piersi leczonych w Centrum 

Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie”. 

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie.  

 

Zatrudnienie w WUM od 2013 roku  

 

Działalność naukowa: interesuje się powikłanym przebiegiem ciąży, a w szczególności 

ograniczeniem wzrastania wewnątrzmacicznego płodu. Zagadnienie to jest przedmiotem jej 

przygotowań do rozprawy doktorskiej. Autorka ponad 25 artykułów w polskich i zagranicznych 

czasopismach naukowych, współautorka 4 rozdziałów w monografiach. Promotor prac 

licencjackich studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dotychczas brała czynny 

udział w 16 konferencjach naukowych. Uczestnik programu Erasmus + na lata 2015-2018 pt. 

Dedicated Education Units in Europe. W kwietniu 2016 r. brała udział w IPS 9th International 

Week held at Polytechnic of Setubal w Portugalii. We wrześniu/październiku 2016 roku 

uczestniczyła w szkoleniu dotyczącym mentoringu w położnictwie 2016 IDEUS-EU Train-

The-Trainer program w Barcelonie. Corocznie aktywnie uczestniczy w promowaniu zawodu 

położnej i kierunku położnictwo m.in. podczas Dni Otwartych WUM, Pikników Naukowych 

WUM, oraz w radiu KAMPUS.  

Obszary zainteresowań naukowych: powikłany przebieg ciąży, intensywny nadzór położniczy, 

onkologia ginekologiczna 

 

Działalność dydaktyczna: realizacja zajęć z zakresu technik prowadzenia porodu, badań 

naukowych w położnictwie. 

 

Działalność organizacyjna: jako Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Położnych, 

była koordynatorem obozów naukowych organizowanych dla studentów Położnictwa, a jako 

Członek Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego, w latach 2012 – 2014 sprawowała funkcję głównego koordynatora do spraw 

organizacji obozów naukowych dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Laureatka Złotej Odznaki Studenckiego Towarzystwa Naukowego WUM 2013 – nagrody 

przyznawanej dla najwybitniejszych absolwentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  

Współzałożycielka istniejącego od 2012 roku internetowego portalu edukacyjnego pt. „Forum 

położnych” (forumpoloznych.wu.edu.pl), którego głównym celem jest kształtowanie 

świadomości kobiet w zakresie położnictwa i ginekologii oraz zapewnienie szerokiego dostępu 

do rzetelnej wiedzy, a także prezentacji różnych koncepcji postrzegania problemów 

medycznych przez współczesne kobiety.. Od 2015 roku Członek Zarządu Akademickiego 

Oddziału Polskiego Towarzystwa Położnych w Warszawie. Od 2015 roku Redaktor 

odpowiedzialny działu Aktualności/Kalendarium w czasopiśmie naukowym Położna. Nauka i 

Praktyka. 

 

Tematyka prowadzonych prac licencjackich: 



• opieka nad kobieta i dzieckiem w powikłanym przebiegu ciąży 

• intensywny nadzór położniczy 

• położnictwo i opieka położnicza 

• zagadnienia związane z onkologią ginekologiczną 
 


