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Prorektor ds. szkoły doktorskiej i kształcenia podyplomowego UMP 

 Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu. Jest kierownikiem Kliniki 
Rozrodczości, Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego, Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.  Całe swoje zawodowe i naukowe życie dedykowała 
pacjentkom z cukrzycą.  
 
W latach 2008-2016, przez dwie kadencje pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Lekarskiego 
I UM w Poznaniu. W 2016 roku została wybrana na Dziekana Wydziału lekarskiego I na 
kadencję 2016-2020. W latach 2019-2020 pełniła funkcję Prorektora ds. organizacyjnych i 
współpracy międzynarodowej, a od roku 2020 pełni funkcję Prorektora ds. szkoły doktorskiej 
i kształcenia podyplomowego, będąc równocześnie Dyrektorem Szkoły Doktorskiej. 
Przez kilka kadencji zasiadała w Senacie UMP, będąc również członkiem Senackiej Komisji 
ds. Nauki oraz Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych. 
Przez wiele lat była przewodniczącą Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa 
Diabetologicznego, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego  
i Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Przewodniczącą Sekcji Cukrzycy i Ciąży 
obu Towarzystw. W ramach pracy w tych towarzystwach  brała udział w opracowywaniu 
wszystkich rekomendacji powstałych w Polsce dotyczących postępowania z ciężarną z 
cukrzycą. Jest członkiem Zarządu Międzynarodowej Grupy Badawczej „Diabetes Pregnancy 
Study Group”.  

W 2018 roku Minister Zdrowia przyznał jej indywidualną Nagrodę I Stopnia za osiągnięcia 
organizacyjne, polegające na podniesieniu jakości dydaktyki kształcenia oraz prowadzonych w 
uczelni badań naukowych i prac rozwojowych.  
W 2020 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał jej Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia, za osiągnięcia 
w dziedzinie nauk medycznych. 
Jest autorką ponad 150 publikacji, poświęconych w dużej mierze problemom cukrzycy i ciąży, 
a także otyłości i nadciśnieniu wikłającym ciążę. Jest współredaktorką pierwszego polskiego 
podręcznika wydanego w roku 2020 poświęconego cukrzycy i ciąży „Cukrzyca i ciąża”. 

Jest także cenionym ekspertem w zakresie kompleksowej opieki w ciąży u pacjentek z 
otyłością, z chorobami układu krążenia szczególnie, z nadciśnieniem tętniczym i chorobami 
nerek, z chorobami reumatologicznymi, z cholestazą ciążową. 

Prywatnie żona, mama dwóch córek, babcia Zuzi i Tomka, dawna pływaczka obecnie gra 
amatorsko w tenisa, jeździ na nartach. Interesuje się biografiami znanych i mniej znanych ludzi. 

 

 


