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Filozofii  na  Wydziale  Filozoficzno-Historycznym.  Od  2006  r.  zatrudniona  na 

stanowisku adiunkta w Akademii Medycznej w Gdańsku i p.o. kierownika Zakładu 

Socjologii  Medycyny i  Patologii  Społecznej.  Tytuł magistra uzyskała na podstawie 
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niemiecka,  medycyny,  nauki,  socjologia:  medycyny,  niepełnosprawności,  wiedzy. 
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