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Moja aktywność naukowa koncentruje się wokół badań z zakresu pielęgniarstwa neurologicznego, 
a w  szczególności przestrzegania zaleceń terapeutycznych i jakości życia oraz czynników ją warunkujących 
u osób chorujących na stwardnienie rozsiane. 
W chwili obecnej prowadzone przeze mnie badania naukowe koncentrują się również na tematyce 
racjonowania opieki pielęgniarskiej. 
Uczestniczka wielu konferencji krajowych i międzynarodowych. 

Specjalizacje: 
§ pielęgniarstwo neurologiczne
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Działalność organizacyjna: 
o Członek Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych
o Członek wydziałowej komisji ds. nostryfikacyjnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMW
o Członek komisji do oceny wniosków planowanych do realizacji zadań badawczych w dyscyplinie nauki o zdrowiu w roku 2021
o Członek Zespołu ds. nagród w dyscyplinie nauki o zdrowiu UMW 
o Członek Zespołu Programowego ds. kierunku Pielęgniarstwo UMW
o Członek Zespołu do realizacji projektu pt. Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
o Członek komisji egzaminacyjnej – egzamin dyplomowy na kierunku Pielęgniarstwo studia 2 stopnia
o Promotor prac dyplomowych na kierunku Pielęgniarstwo i Dietetyka
o Koordynator przedmiotów: Przygotowanie do egzaminu magisterskiego na kierunku Pielęgniarstwo oraz Żywienie w chorobach układu nerwowego na kierunku Dietetyka
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