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ŻYCIORYS ZAWODOWY 

prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora- Kornatowska 

 

 

Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Łodzi, w latach 1981 – 1987 odbyłam 

studia na kierunku lekarskim uzyskując dyplom lekarza w 1987 r. Po ukończeniu stażu 

podyplomowego rozpoczęłam działalność kliniczną i naukowo – dydaktyczną, którą 

kontynuuję do chwili obecnej. Jestem specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych I i II stopnia 

oraz geriatrii. W 1995 roku odbyłam 3 miesięczny staż naukowo – kliniczny w Klinice 

Hepatologii i Gastroenterologii w Wyższej Szkole Medycznej w Hanowerze (Niemcy) pod 

kierunkiem prof. M. P. Mannsa. 

W 1993 roku uzyskałam stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy 

doktorskiej pt. „ Wpływ antagonistów receptora histaminowego H2 na metabolizm tlenowy w 

wybranych elementach morfotycznych krwi u osób z chorobą wrzodową żołądka i 

dwunastnicy” ( praca została wyróżniona nagrodą rektora I stopnia) - promotor prof. dr hab. 

J. Chojnacki. 

W 1999 roku uzyskałam stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie 

medycyny, w specjalności choroby wewnętrzne na podstawie oceny dorobku naukowego i 

przedłożonej rozprawy habilitacyjnej pt. „Próby farmakologicznej modyfikacji stresu 

oksydacyjnego w nerce i krwi szczurów w przebiegu cukrzycy streptozotocypowej” (nagroda 

rektora I stopnia za najlepszą pracę habilitacyjną w roku akademickim 1999/2000). 

W 2009 roku uzyskałam tytuł profesora nauk medycznych. 
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DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE I ORGANIZACYJNE, W TYM: ZARZĄDZANIE 
JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ UCZELNI, JEDNOSTKAMI SŁUŻBY ZDROWIA ORAZ 
PODMIOTAMI: TOWARZYSTWA, CZASOPISMA ITP. 

 

• Zorganizowałam od podstaw Katedrę i Klinikę Geriatrii AM w Bydgoszczy na Wydziale 

Lekarskim. 

• Od 01 października 2001 roku pełnię nieprzerwanie funkcję kierownika Katedry i Kliniki 

Geriatrii Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy (aktualnie Collegium 

Medicum UMK w Toruniu), która w marcu 2002 r. ze względu na potrzeby kadrowe i 

organizacyjne została przeniesiona na WNoZ. 

• W latach 2002-2005, 2005-2008 oraz 2008-2012 byłam prodziekanem Wydziału Nauk 

o Zdrowiu Akademii Medycznej w Bydgoszczy (później Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu).  

• W kadencji 2012-2016 pełniłam funkcję dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu. Ponownie 

zostałam jednogłośnie wybrana dziekanem Wydziału na kadencję 2016-2020. 

• W latach 2002-2005 oraz 2008-2012 byłam z wyboru członkiem Senatu Akademii 

Medycznej w Bydgoszczy, a następnie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 

kadencji 2012-2016 oraz 2016-2020 z racji pełnienia funkcji dziekana Wydziału Nauk o 

Zdrowiu byłam i jestem członkiem Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

• W latach 2003-2005 pełniłam funkcję przewodniczącej Wydziałowej Komisji 

Rekrutacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu dla kierunku pielęgniarstwo, a w 2006 roku 

przewodniczącej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu. W 

2007 roku była członkiem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk o 

Zdrowiu. 

• Od 2004 roku jestem ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej (aktualnie 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej) w zakresie oceny, jakości kształcenia na kierunkach 

medycznych (ocena kierunku lekarskiego, lekarsko – dentystycznego, pielęgniarstwo, 

położnictwo, ratownictwo medyczne) i biorę czynny udział w pracach zespołów 

akredytacyjnych. W latach 2009-2013 oraz ponownie w latach 2013-2017 zostałam 

powołana przez Ministra Zdrowia na członka Krajowej Rady Akredytacyjnej 
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Szkolnictwa Medycznego a następnie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek 

i Położnych przy Ministrze Zdrowia. 

• Od 01.01.2020 roku do 31.12.2023 zostałam powołana na członka Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

• Od 2004 roku nadal pełnię funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie geriatrii 

na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

• W 2005 roku z mojej inicjatywy został powołany Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego 

Towarzystwa Gerontologicznego, którego byłam przewodniczącą do 2018 roku. 

Aktualnie jestem członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Gerontologicznego. 

• Od 2006 do 2016 roku pełniłam funkcję Przewodniczącej Towarzystwa Internistów 

Polskich Oddziału Bydgosko-Toruńskiego.  

• Od 2008 roku jestem członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich. 

• W 2012 roku zostałam ponownie wybrana członkiem Zarządu Głównego TIP na 

kadencję 2012-2016 i pełniłam jednocześnie funkcję wiceprezesa tego towarzystwa. 

Aktualnie jestem członkiem Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Internistów Polskich. 

• W 2007 roku Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5.07.2007 roku zostałam powołana 

w skład Zespołu ds. Gerontologii przy Ministrze Zdrowia. Jestem współautorem 

Standardów Opieki Geriatrycznej obowiązujących w Polsce. 

• W latach od 2003-2011 byłam członkiem Rady Społecznej Kujawsko-Pomorskiego 

Centrum Pulmonologii, wyznaczonym, jako przedstawiciel Rektora Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

• W kadencji 2012-2016 byłam członkiem Zarządu Bydgoskiego Towarzystwa 

Naukowego. 

• Od 2017 roku zostałam wybrana członkiem Zarządu Kolegium Lekarzy Specjalistów 

Geriatrii w Polsce. 

• Biorę czynny udział w pracach Uniwersytetów Trzeciego Wieku działających na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego. Jestem członkiem Rady Programowej 

Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku afiliowanego przy UMK w Toruniu oraz 

Kujawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy. Pełnię również funkcję 

Przewodniczącego Rady Programowej Bydgoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
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Aktywnie współpracuje z domami pomocy społecznej z Bydgoszczy i województwa 

kujawsko-pomorskiego (wykłady, promocja zdrowia, edukacja medyczna). 

• Jestem redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Polskiego Towarzystwa 

Gerontologicznego: Gerontologia Polska oraz członkiem komitetów naukowych takich 

czasopism jak: Geriatria, Progress In Health Sciences oraz Pielęgniarstwo XXI wieku, 

kolegium redakcyjnego czasopism: Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne oraz 

Journal of Public Health, Nursing and Medical Recue oraz rady programowej – 

Medycyna Wieku Podeszłego.  

• Biorę czynny udział w pracach Europejskiej Unii Towarzystwa Medycyny Geriatrycznej 

(EUGMS). 

• Wielokrotnie powoływana byłam przez Centralną Komisje ds. Stopni i Tytułów do 

oceny wniosków o przyznanie jednostkom organizacyjnym uprawnień do nadawania 

stopnia doktora oraz doktora habilitowanego.  

• Wielokrotnie pełniłam funkcję recenzenta Polskiej Komisji Akredytacyjnej wniosków o 

uruchomienie nowych kierunków studiów przez uczelnie. 

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 

 

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół następujących zagadnień: 

• udział stresu oksydacyjnego w stanach fizjologicznych organizmu (między innymi wysiłek 

fizyczny o różnej intensywności, hipokinezja, hiperbaria, proces starzenia) oraz różnych 

stanach patologicznych organizmu (choroba wrzodowa, choroby układu sercowo-

naczyniowego, choroby nowotworowe, cukrzyca, nefropatia cukrzycowa), 

• modyfikacja metabolizmu tlenowego w wybranych stanach patologicznych organizmu poprzez 

zastosowanie preparatów farmakologicznych oraz suplementacyjno-metaboliczna 

modyfikacja stresu oksydacyjnego w procesie starzenia się organizmu oraz w wybranych 

stanach patologicznych, 

• problemy diagnostyczno-terapeutyczne, pielęgnacyjne, socjomedyczne oraz styl i jakość życia 

pacjentów w wieku podeszłym z uwzględnieniem różnych stanów patologicznych. 
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Dorobek naukowy wykorzystuje w pracy klinicznej i dydaktycznej Katedry i Kliniki Geriatrii. 

Jestem autorem/współautorem licznych publikacji w tym: prac pełnotekstowych 

(oryginalnych i poglądowych), rozdziałów w monografiach, komunikatów zjazdowych oraz 

prac popularnonaukowych.  Łączna wartość dorobku naukowego: 

• pkt. KBN/MNSzW: 3900,500, 

o wskaźnik IF: 145.928, 

o cytowania (Web of Science): 1014, 

o index Hirscha (Web of Science): 17, 

• cytowania (Scopus): 1325, 

• index Hirscha (Scopus): 20. 

W kadencji 2003-2006 uczestniczyłam w pracach Komisji Geriatrii i Gerontologii Komitetu 

Patofizjologii Klinicznej PAN. 

W latach 2006-2011 byłam kierownikiem projektu „Analiza stresu oksydacyjnego u osób 

w wieku podeszłym” w ramach ogólnopolskiego projektu zamawianego Nr PBZ – ME i N – 

9/2006 pt. „Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się 

ludzi w Polsce” realizowanego we współpracy z Międzynarodowym Instytutem Biologii 

Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.  

W latach 2013-2016 byłam członkiem konsorcjum realizującego projekt GRADYS, 

opracowanie innowacyjnego narzędzia – Pierwszego w Polsce oprogramowania w postaci 

ćwiczeń symulacyjnych wspomagających funkcje poznawcze – trening kognitywny, 

finansowanego przez NCBiR. 

Jestem promotorem 31 zakończonych przewodów doktorskich oraz opiekunem licznych 

prac magisterskich i licencjackich.  

Byłam i jestem kierownikiem specjalizacji wielu lekarzy z zakresu chorób wewnętrznych i 

geriatrii.  

Wielokrotnie byłam recenzentem w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego 

doktora oraz doktora habilitowanego a także w postepowaniach o nadanie tytułu naukowego 

profesora.  

Brałam udział w organizacji kilkunastu konferencji naukowych o zasięgu krajowym i 

międzynarodowym.  
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AKTYWNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

 

Od początku pracy zawodowej biorę czynny udział w działalności dydaktycznej. Jestem 

autorem programów dydaktycznych z zakresu przedmiotów: geriatria (dla studentów 

kierunku lekarskiego), geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne (dla studentów kierunku 

pielęgniarstwo) oraz podstaw gerontologii i gerontologii klinicznej (dla studentów kierunku 

zdrowie publiczne i fizjoterapia). 

• Prowadzę zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału 

Lekarskiego Collegium Medicum UMK. 

• Byłam opiekunem oraz recenzentem kilkudziesięciu prac magisterskich i licencjackich. 

• Od 2002 roku pełnię nadzór merytoryczny nad pracami Komisji Programowo-

Dydaktycznych dla kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

• Jestem organizatorem i kierownikiem naukowym kursu specjalizacyjnego CMKP dla 

lekarzy specjalizujących się w zakresie geriatrii i opieki paliatywnej „Problemy 

onkologiczne w geriatrii” oraz „Zaburzenia odporności, infekcje i choroby 

hematologiczne w wieku podeszłym”. 

• W 2007 roku zostałam powołana przez Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych 

na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie chorób wewnętrznych, a 

w 2011 w dziedzinie geriatrii. 

• Od 2012 roku jest opiekunem studenckiego Koła Naukowego „ Interdyscyplinarne Koło 

Naukowe Geriatrii”, wielokrotnie nagradzanego m.in. w konkursie StRuNa 

organizowanego przez MNiSW ( 2018 roku wyróżnienie, 2019 r. I miejsce w Polsce) 

oraz w rankingu kół naukowych STN Collegium Medicum. 

Prowadzona przez mnie działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna była wielokrotnie 

uhonorowana otrzymaniem nagrody JM Rektora UMK. 

 

PODSUMOWANIE 

 

W osiągnięciach zawodowych i organizacyjnych w mojej opinii na szczególne uznanie 

zasługują: 
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• utworzenie od podstaw Katedry i Kliniki Geriatrii początkowo Akademii 

Medycznej w Bydgoszczy, a następnie UMK CM w Toruniu, którą kieruje 

nieprzerwalnie od 2001 roku, 

• z mojej inicjatywy od 2003 roku powstała możliwość szkolenia 

specjalizacyjnego lekarzy w zakresie geriatrii w województwie kujawsko-

pomorskim, dzięki tym działaniom możliwy był rozwój opieki geriatrycznej 

w regionie, 

• utworzenie Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa 

Gerontologicznego, 

• wkład w rozwój Wydziału Nauk o Zdrowiu w czasie kadencji, w których 

pełniłam funkcję prodziekana/dziekana (współudział w uzyskaniu wysokiej 

kategorii KBN, a także w uzyskaniu dwóch uprawnień do doktoryzowania (w 

dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie medycyna i w dziedzinie nauk o 

zdrowiu), uprawnień do habilitowania w dziedzinie nauk o zdrowiu oraz 

nadzór merytoryczny nad opracowywaniem planów i programów nauczania 

na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia i zdrowie publiczne na 

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych; powyższe działania niewątpliwie 

przyczyniły się do uzyskania przez Uczelnię pozytywnych ocen i certyfikatów 

akredytacyjnych Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego, 

Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych oraz Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej, 

• utworzenie na Wydziale studiów III stopnia w dziedzinie nauk medycznych, 

dyscyplinie medycyna oraz w dziedzinie nauk o zdrowiu, 

• uruchomienie na Wydziale studiów podyplomowych i anglojęzycznych, 

• podkreśleniem i uhonorowaniem wkładu wniesionego w rozwój Wydziałów 

Nauk o Zdrowiu uczelni medycznych w Polsce (także w utworzeniu nowej 

dziedziny nauk o zdrowiu – inicjatywa Ogólnopolskiego Kolegium Dziekanów 

Wydziałów Nauk o Zdrowiu) jest jednogłośne wybranie mnie w 2012 roku 

na wiceprzewodniczącą Ogólnopolskiego Kolegium Dziekanów WNoZ w 

kadencji 2012-2016 oraz w kolejnej w latach 2016-2020.   

 


	prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora- Kornatowska
	Doświadczenie zawodowe i organizacyjne, w tym: zarządzanie jednostką organizacyjną uczelni, jednostkami służby zdrowia oraz podmiotami: towarzystwa, czasopisma itp.
	Działalność naukowa
	Aktywność dydaktyczna
	Podsumowanie

