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Jestem adiunktem dydaktycznym w Zakładzie Chorób Układu Nerwowego. 
Pracuję zawodowo, jako pielęgniarka anestezjologiczna w Szpitalu Specjalistycznym 
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Prowadzę zajęcia dydaktyczne z przedmiotów:
• Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne.
• Opieka i edukacja w chorobach układu nerwowego.
Specjalizacje:
• Pielęgniarstwo neurologiczne.
• Pielęgniarstwo opieki paliatywnej.
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Działalność organizacyjna:
- Adiunkt dydaktyczny w Zakładzie Chorób Układu Nerwowego od 2008 r.
- Promotor prac dyplomowych licencjackich i magisterskich na kierunku pielęgniarstwo dotyczących zagadnień pielęgniarstwa neurologicznego, 

neurochirurgicznego, paliatywnego, opieki długoterminowej.
- Koordynator przedmiotu: Opieka i edukacja w chorobach układu nerwowego.
- Kierownik Studium Kształcenia Podyplomowego .
- Członek podzespołu ds. planów kształcenia i matryc pokrycia efektów kształcenia.
- Realizator projektu „Podniesienie kompetencji studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i zwiększenie konkurencyjności 

absolwentów na rynku pracy”.
- Członek zespołu projektowego „Projekt kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w Polsce Zachodniej”.
- Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych.
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