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Wykształcenie 

▪ 2019 – Dyplom Doktora Nauk o Zdrowiu, specjalność Położnictwo, Warszawski 

Uniwersytet Medyczny 

Temat pracy doktorskiej: „Ocena poziomu leptyny w surowicy krwi kobiet rodzących 

oraz we krwi pępowinowej w ciąży o prawidłowym przebiegu i w wybranych 

powikłaniach”.  Przyznane wyróżnienie 

▪ 2018 – w trakcie specjalizacji Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych 

▪ Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich kierunku Położnictwo 

Temat pracy magisterskiej: „Wybrane czynniki prognostyczne i predykcyjne  

u mężczyzn chorych na raka piersi leczonych w Centrum Onkologii – Instytutu im. 

Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie”. Przyznane wyróżnienie 

▪ Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie 

Ukończone kursy i szkolenia 

kurs specjalistyczny „Leczenie ran”, szkolenie i uzyskanie uprawnień do przetaczania krwi i jej 

składników dla pielęgniarek i położnych, warsztaty metodologiczne: Jak tworzyć informacje o 

zawodach funkcjonujących na rynku pracy?, szkolenie personelu medycznego z zakresu 

Psychoonkologii, kurs specjalistyczny „Edukacja i wsparcie kobiety w laktacji”, kurs 

specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne”, kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i 

wypisywanie recept cz.1”, kurs specjalistyczny „Edukator w cukrzycy”, kurs dokształcający w 

zakresie „Zadania położnej/pielęgniarki w opiece okołoporodowej”, certyfikat uprawniający do 

pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy, szkolenie z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy (BLS/AED), kurs specjalistyczny w zakresie wykonywania i 

interpretacji zapisu elektrokardiograficznego, kurs języka miganego z rozszerzonym modułem 

znaków medycznych 

Zatrudnienie w WUM od 2013 r. 



Działalność naukowa 

Autorka/współautorka 35 publikacji naukowych, oraz 8 rozdziałów w monografiach (196 

punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sumaryczny Impact Factor - 11,514). 

Dotychczas wygłosiła 27 referatów i komunikatów podczas międzynarodowych i krajowych 

konferencji naukowych. Promotor prac licencjackich studentów kierunku Położnictwo.  

W latach 2015-2018 była członkiem zespołu realizującego grant europejski pt. Dedicated 

Education Units in Europe prowadzony przez pięć uniwersytetów: We wrześniu 2016 roku 

odbyła staż szkoleniowy w Hospital Clinic w Barcelonie dotyczący wdrożenia idei mentoringu 

w praktycznym kształceniu studentów położnictwa. W 2017 roku została Zwyciężczynią 

Konkursu Fundacji Mustela otrzymując stypendium na realizację projektu naukowego pt. 

„Analiza potrzeb i oczekiwań kobiet niewidomych wobec opieki okołoporodowej”. Dotychczas 

była kierownikiem 3 projektów badawczych, otrzymując na ich realizację Granty Młodego 

Naukowca. W 2018 roku była ekspertem branżowym opisu informacji o zawodzie Położnej w 

projekcie Infodoradca+ realizowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie. 

Działalność dydaktyczna 

Realizacja zajęć z zakresu technik prowadzenia porodu, badań naukowych w położnictwie. 

Realizacja projektu badawczego pt. „Dobre praktyki w położnictwie – mentoring  

w praktycznym kształceniu studentów” w tym opracowanie i wdrożenie nowego programu 

nauczania opartego na idei mentoringu - innowacyjnej formy kształcenia praktycznego 

studentów Położnictwa. 

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. W latach 2015 - 2019 Członek Zarządu 

Akademickiego Oddziału  Polskiego  Towarzystwa  Położnych  w  Warszawie. Aktywny 

członek International Confederation of Midwives. Od  2015  roku  Redaktor odpowiedzialny 

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

Tematyka prowadzonych prac licencjackich i magisterskich 

▪ Opieka nad kobietą w powikłanym przebiegu ciąży 

▪ Intensywny nadzór położniczy 

▪ Położnictwo i opieka położnicza 

▪ Innowacyjne metody kształcenia położnych 

▪ Historia położnictwa w Polsce i na świecie 

 


