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Ur. w 1977 r. w Łodzi, ukończyła studia filozoficzne (2001), a następnie studia
doktoranckie na UŁ (2006) w Katedrze Epistemologii i Filozofii Nauki Instytutu
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
pracy Pojęcie pozoru w „Krytyce czystego rozumu” Immanuela Kanta (promotor prof.
R. Panasiuk, recenzent prof. J. Piórczyński), zaś dysertację pt. Fikcja i nauka.
Krytyczny pozytywizm Hansa Vaihingera jako radykalizacja teoretycznej filozofii
transcendentalnej Immanuela Kanta (promotor prof. A. Pobojewska, recenzenci: prof.
J. Piórczyński, prof. A. Noras).Prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie: filozofii,
etyki, logiki, pedagogiki (ogólnej, specjalnej i andragogiki), socjologii (medycyny i
niepełnosprawności) oraz fakultet pt. „Norma i stan normalny: fakt czy problem w
medycynie?” Obszar zainteresowań naukowo badawczych: epistemologia, filozofia:
niemiecka, medycyny, nauki, socjologia: medycyny, niepełnosprawności, wiedzy.
Prowadzi badania statutowe pt. „Wybrane elementy rehabilitacji społecznej i ich
wpływ na jakość oraz styl życia z perspektywy personelu medycznego i wybranych
grup osób z trwale ograniczoną sprawnością fizyczną”.
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