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Nauka:
• Pierwszy autor i współautor 71 publikacji naukowych o łącznym IF 123,582, punktacji MNiSW 2743. Liczba cytowań publikacji: 500, indeks Hirsha 14. Autor i współautor 53 

streszczeń ze zjazdów i konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym (dane z marca 2021r.) 
• Kierownik 4 projektów UMW, współwykonawca 21 projektów naukowych o zasięgu krajowym. 
• Współautor dwóch wniosków patentowych zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP: (i) P.432974 pt. „Sposób otrzymywania preparatu ze śluzu ślimaków bezmuszlowych Limax

maximus wykazującego właściwości biologiczne względem keratynocytów i komórek czerniaka”; (ii) P.432977 pt. „Sposób otrzymywania preparatu ze śluzu ślimaków
bezmuszlowych Arion rufus wykazującego właściwości biologiczne względem keratynocytów i komórek czerniaka”

• Od 2012 r. do chwili obecnej redaktor statystyczny w czasopiśmie Advanced in Clinical and Experimenta Medicine, a w latach 2012-2019 również w Polymers in Medicine. 
• Recenzent naukowy w 26 czasopismach z IF o zasięgu międzynarodowym.
• Promotor dwóch zakończonych przewodów doktorskich i jednego otwartego przewodu doktorskiego. Recenzent dwóch prac doktorskich. 
• Sekretarz komisji w trzech postępowaniach habilitacyjnych. 
• Otrzymała 1 nagrodę specjalną zespołową, 3 nagrody indywidualne I stopnia i 9 nagród zespołowych II stopnia Rektora UMW.

Dydaktyka: 
• Koordynator i osoba odpowiedzialna za przedmiot dla 7 przedmiotów, w tym: Biochemia ogólna i żywności (dietetyka), Biologia medyczna z genetyką (fizjoterapia), Metodologia 

badań naukowych i żywieniowych (dietetyka), Elementy statystyki w pielęgniarstwie (pielęgniarstwo).
• Promotor 2 zakończonych prac magisterskich, 3 prowadzonych prac magisterskich, recenzent 2 prac magisterskich i 3 prac licencjackich. 
Działalność na rzecz uczelni:
• członek Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu (2016-2019), od października 2019 r. członek Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu. Jest członkiem wielu komisji WNoZ i komisji rektorskich, 

przewodnicząca Komisji ds. Ewaluacji Uczelni na WNoZ, członek Uczelnianego Kolegium Elektorów UMW na lata 2020-2024. 


