
 
Dr n. farm. Anna Kołodziejczak (ur. 1988 roku) kosmetolog i wykładowca. 
Pomysłodawca, naukowy i główny autor dwutomowej publikacji pt. "Kosmetologia" 
(PZWL t.1 2019, t.2 2020) Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2017 
roku obroniła pracę doktorską z wyróżnieniem. Asystent w Zakładzie Kosmetologii 
i Dermatologii Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  
W obszarze jej zainteresowań badawczych leżą kosmetologiczne metody redukcji 
objawów starzenia skóry oraz poprawy estetyki skóry okolicy oczu. Na przestrzeni 
sześcioletniej pracy naukowej jest autorką 18 artykułów, wśród których większość 
jest opublikowana w anglojęzycznych czasopismach ze wskaźnikiem IF. Ma 
doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wykładów, warsztatów 
edukacyjnych i konsultacji naukowych. Z zaangażowaniem i pasją łączy pracę 

nauczyciela akademickiego z praktyką zawodową. Prywatnie szczęśliwa żona i matka. Miłośniczka podróży, 
kempingów i „chwytania chwili” przy użyciu aparatu fotograficznego. Poza literaturą branżową najchętniej 
czyta książki dotyczące zdrowia, rozwoju i wychowania dziecka. 
 
 
 

Dr n. med. Paweł Rasmus, psycholog kliniczny, nauczyciel akademicki, kieruje 
Zakładem Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest członkiem 
Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o 
Zdrowiu UM w Łodzi. Czterokrotnie doceniony przez studentów nagrodą dla 
najlepszego nauczyciela akademickiego UM w Łodzi. Otrzymał nagrodę Rektora 
UM  Łodzi za działalność na rzecz promocji UMEDu. Wydziałowy koordynator 

programu Erasmus – sam żartuje, że nazwisko zobowiązuje 😉. Lider strefy Zdrowie 
Psychiczne, w ramach projektu Akademia Zdrowia przygotowywanego na Expo 2024 
w Łodzi. Jako psycholog wspiera swoich kolegów w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa 

Medycznego w Łodzi. Psycholog w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym, Miejskiego Centrum Medycznego 
im. Jonschera w Łodzi  Pomaga dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom w Szkole Podstawowej nr 162 w Łodzi. 
Autor ponad 40 publikacji naukowych.  Recenzent w czasopismach naukowych: Medical Science Monitor, 
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Patient Preference and Adherence, Progress in Neuropsychopharmacology 
& Biological Psychiatry, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, Psychiatry 
Research, Więcej na www.pawelrasmus.pl. 

 

Dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak, prof. UŁ i prof. UM w Łodzi, ukończył Wydział Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie także uzyskał stopień doktora nauk 
prawnych w zakresie prawa oraz stopień naukowy doktora habilitowanego. Aktualnie 
jest kierownikiem Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz 
kierownikiem Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego, a także jest zastępcą 
Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Ponadto jest członkiem komisji 
bioetycznej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz komisji etyki badań naukowych 
Uniwersytetu Łódzkiego i Komitetu Etyki w Nauce PAN. Jest także biegłym sądowym z 
zakresu prawa medycznego przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. Pełni też funkcję członka 
zarządu Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego. Specjalizuje się w zakresie karnej 

odpowiedzialności pracowników medycznych, praw pacjenta i pracowników medycznych oraz ich prawnej 
ochrony, a także unormowań prawnych dotyczących czynności nieterapeutycznych.  

http://www.pawelrasmus.pl/


Nazywam się Tomasz Gapys. Urodziłem się i mieszkam w Łodzi. Ukończyłem 
anglistykę na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2006 pracuję jako lektor j. angielskiego w 
CNJO UM w Łodzi. Języki obce to maja praca i pasja. W wolnych chwilach uczę się 
hiszpańskiego. Lubię też zajmować się ogrodnictwem. Chętnie słucham muzyki oraz 
jeżdżę z żoną na rowerze. 

 

 

 

 

Dr n. med. Anna Erkiert-Polguj, specjalista dermatologii i wenerologii, autor wielu artykułów 
w  czasopismach polsko i anglojęzycznych, z zakresu szeroko pojętej dermatologii estetycznej, uczestnik 
konferencji o zasięgu międzynarodowym, adiunkt w Zakładzie Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej 
Umed w Łodzi 

 

 

 

 
Dr n. med. Anna Kasielska-Trojan jest absolwentką Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2009 rok) 
Od 2010 roku pracuje w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i 
Estetycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego w 
Łodzi. W roku 2014 obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. "Badania 
nad uwarunkowaniami idiopatycznej ginekomastii oraz ocena wyników 
operacyjnego leczenia przerostu gruczołów piersiowych u mężczyzn” 
(promotor: prof. Bogusław Antoszewski). W ramach kształcenia 
zawodowego w 2015 roku odbyła staż w wiodącym zagranicznym ośrodku 
chirurgii plastycznej - Klinik für Plastische, Ästhetische, Hand- und 
Wiederherstellungschirurgie, Medizinische Hochschule Hannover, 

Hanower, Niemcy, pod kierownictwem Prof. P.M Vogta. W 2017 roku została specjalistą chirurgii plastycznej.  
Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i starszego asystenta w USK nr 1 w Łodzi. Jest autorką i współautorką 
licznych publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych oraz recenzentem zagranicznych czasopism (m.in. 
Aesthetic Plastic Surgery, Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery). Aktywnie uczestniczy w zjazdach i 
konferencjach (m.in.:  Zjazdy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, 
Chirurgia - Co Nowego? w Łodzi) oraz Sympozjach. Od 2010 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa 
Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Jest doświadczonym nauczycielem akademickim, 
prowadzącym zajęcia teoretyczne jak i praktyczne dla studentów oraz lekarzy specjalizujących się w chirurgii 
ogólnej i plastycznej, 
 

 

 

 



Kinga Maria Kasperkiewicz – doktor nauk farmaceutycznych, wykładowca, 
absolwent anglojęzycznych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na 
Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, z wykształcenia chemik o specjalności Chemia 
Środków Bioaktywnych i Kosmetyków. Moje zainteresowania naukowe obejmują 
syntezę związków naturalnych z grupy chromonów i kumaryn oraz ich analizę. 
Pasjonatka kosmetyków, ich składu chemicznego,receptur oraz badań nad 
kosmetykam 
 
 
 

 
 
 
 
Dr n. tech., kosm. Mirella Batory w 2003 ukończyła studia licencjackie na kierunku kosmetologia na 
Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, następnie w 2005 studia uzupełniające magisterskie na Wydziale 
Zdrowia Publicznego ze specjalnością kosmetologia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, a w 2011 roku 
uzyskała tytuł doktora nauk technicznych  w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej w 
dyscyplinie inżynieria materiałowa ze specjalnością inżynieria biomedyczna. Ukończyła także roczną szkołę 
wizażu, makijażu i stylizacji, kurs doskonalenia pedagogiczno-dydaktycznego, specjalistyczny kurs masażu 
leczniczego I° i II°, szkolenia z zakresu podologii, kursy profesjonalnych firm kosmetycznych oraz szkolenia w 
zakresie obsługi aparatów kosmetycznych i kosmetyczno-medycznych, warsztaty emisji głosu, szkolenia z 
zakresu rozwoju kadry dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i metodyki nauczania w 
dyscyplinach biomedycznych. Odbyła staż naukowy w University of Alabama at Birmingham w USA oraz w 
Technical University of Liberec w Republice Czeskiej. Była wieloletnim szkoleniowcem firmy Ziaja Ltd Zakład 
Produkcji Leków Sp. z o.o. Od roku 2003 jest pracownikiem Zakładu Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej 
na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jako wykładowca prowadzi zajęcia 
dydaktyczne z zakresu kosmetologii, podologii, wizażu i nauk pokrewnych. Aktualnie współpracuje również z 
firmami kosmetycznymi i farmaceutycznymi jako konsultant i doradca. W roku akademickim 2017/2018 
uzyskała tytuł Najlepszego Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr farm. Anna Marchelak - absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi; specjalista w dziedzinie farmacji aptecznej; asystent w Zakładzie 
Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie realizowała stacjonarne 
studia doktoranckie (obrona pracy doktorskiej planowana na lipiec 2020); 
zainteresowania – lek roślinny, roślinne surowce wykorzystywane w kosmetologii.



Prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Budzisz od prawie czterdziestu lat związana jest z 

Wydziałem Farmaceutycznym w Łodzi, gdzie przeszła wszystkie ścieżki kariery 

naukowej od stopnia doktora, doktora habilitowanego, po tytuł profesora. Jest 

współautorką ponad 110 publikacji naukowych w czasopismach o zasięgu 

międzynarodowym. Indeks oddziaływań jej dorobku wynosi  h = 19. Jest 

promotorem 10 zakończonych przewodów doktorskich oraz sześciu będących w 

trakcie realizacji. Pani profesor była recenzentem w ponad dwudziestu przewodach 

doktorskich. Jej zainteresowania naukowe dotyczą dwóch obszarów: poszukiwania 

związków o aktywności przeciwnowotworowej i wpływu wybranych związków na parametry skóry. 

Od 2005 roku pani profesor pełni funkcję kierownika Zakładu Chemii Surowców Kosmetycznych a od 2013 

również kierownika Katedry Kosmetologii na Wydziale Farmaceutycznym w Łodzi. Na kadencję 2016-2020 

została wybrana na prodziekana dla kierunku Kosmetologia. 

 

 

 

Julian Wójtowicz - prawnik, wykładowca akademicki i nauczyciel mianowany, 
absolwent studiów podyplomowych „Ergonomia z Bezpieczeństwem i Higieną 
Pracy”, ukończył także kursy kwalifikacyjne w zakresie Pedagogiki i Zarządzania 
Oświatą. Jest certyfikowanym głównym specjalistą ds. bhp i biegłym Sądu 
Okręgowego w Łodzi w zakresie BHP. 
Autor kilku artykułów w monografiach, kilkunastu wystąpień konferencyjnych. 
Promotor ponad 15 prac dyplomowych. Prowadził wykłady z prawa medycznego, 
pragmatyki prawa, prawa oświatowego, resocjalizacji i wiedzy o bezpieczeństwie 
pracy w 6 łódzkich uczelniach wyższych. 
Od 2003 r. do 2016 r. kształcił w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy oraz 

podstaw prawnych resocjalizacji nauczycieli w Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu. 
Od 2007 r. jest wykładowcą w Zakładzie Prawa Medycznego Katedry Nauk Humanistycznych Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi. Od 2012 prowadzi zajęcia z prawa dla lekarzy na kursach specjalizacyjnych w Zakresie 
Zdrowia Publicznego (15 edycji) , oraz zajęcia na kursach specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych (8 
edycji) i farmaceutów (3 edycje) .   
W latach 2008-2012 pełnił funkcję wiceprezesa Krajowej Rady Branżowej Federacji Związków Zawodowych 
Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej. Od ponad 15 lat jest trenerem-konsultantem ośrodka 
szkoleń Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie i OUPIS ZNP w Łodzi. 
Współpracuje z łódzkim oddziałem SEKA S.A. 
 
 
 

Dr n. med. Marta Fijałkowska ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi w 2006 roku. Od 2007 roku pracuje w Oddziale Klinicznym 
Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego. Od 2011 roku jest asystentem, a od 2014 
adiunktem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w Klinice Chirurgii Plastycznej, 
Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. W roku 2011 obroniła z wyróżnieniem pracę 
doktorską p.t. "Zespół Polanda – polimorfizm obrazu klinicznego oraz możliwości 
chirurgicznego leczenia". W roku 2014 uzyskała tytuł specjalisty w zakresie chirurgii 
plastycznej. Jest autorką i współautorką licznych publikacji naukowych 
opublikowanych w renomowanych czasopismach oraz recenzentem zagranicznych 

czasopism (m.in. International Journal of Dermatology i Congenital Anomalies). Aktywnie uczestniczy    w 
Konferencjach Ogólnopolskich i Międzynarodowych (m.in.: w Zjazdach Polskiego Towarzystwa Chirurgii 
Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej i Chirurgia - Co Nowego? w Łodzi). Jest członkiem Polskiego 
Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Uczestniczy w akcji European Cooperation 



in Science and Technology (COST no 18124). Prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne dla studentów polsko- 
i anglojęzycznych, a także dla lekarzy w trakcie specjalizacji z chirurgii plastycznej. 

 
 
Dr n. chem. Paulina Mucha w 2005 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku Chemia na 
Uniwersytecie Łódzkim, po czym podjęła studia doktoranckie w Zakładzie Chemii Organicznej i Stosowanej 
na tej samej uczelni. W roku 2010 uzyskała tytuł doktora nauk chemicznych ze specjalnością chemia 
organiczna.  Od 2010 roku pracuje na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi jako adiunkt w Zakładzie Chemii 
Surowców Kosmetycznych Katedry Kosmetologii, gdzie uzyskała doświadczenie jako dydaktyk. Brała udział w 
dodatkowych szkoleniach i konferencjach naukowych pozwalających poszerzyć zakres wiedzy w dziedzinie 
kosmetologii. Prowadzi zajęcia z obszarów chemii kosmetycznej, surowców stosowanych w kosmetologii 
oraz recepturowania preparatów kosmetycznych. Jest autorem wielu publikacji naukowych o zasięgu 
międzynarodowym i wysokich wskaźnikach IF dotyczących tematyki chemii, biologii i kosmetologii. 

 

 

Dr hab. n. med., prof. UM Bogusław Antoszewski jest absolwentem Wydziału 
Farmacji ( 1979 rok) oraz Wydziału Lekarskiego (1985 rok) Akademii Medycznej w 
Łodzi. W 1989 rok został specjalistą  I stopnia chirurgii ogólnej a w 2003 roku – 
specjalistą chirurgii plastycznej. W roku 1994 obronił pracę doktorską z zakresu 
tematycznego rozszczepów wargi, wyrostka zębodołowego i/lub podniebienia, a w 
2010 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy dotyczącej 
etiologii i aspektów psychospołecznych transseksualizmu typu kobieta-mężczyzna.  W 
latach  2010/2011 pełnił funkcję p.o. Kierownik Kliniki Chirurgii Plastycznej, 
Rekonstrukcyjnej i Estetycznej UM, a od stycznia 2012 do chwili obecnej jest 
Kierownikiem Kliniki i Oddziału Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej 
UM. Od stycznia 2013 jest na stanowisku prof. UM. 

Jest autorem licznych publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych oraz recenzentem zagranicznych 
czasopism. Aktywnie uczestniczy w zjazdach i konferencjach (m.in.:  Zjazdy Polskiego Towarzystwa Chirurgii 
Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Chirurgia - Co Nowego? w Łodzi) oraz Sympozjach. W ramach 
pracy naukowej prowadzi liczne projekty we współpracy z ośrodkami krajowymi jak i zagranicznymi (m.in. 
Klinik für Plastische, Ästhetische, Hand- und Wiederherstellungschirurgie, Medizinische Hochschule 
Hannover, Hanower, Niemcy oraz  Department of Pathology Magee-Womens Hospital, Pittsburgh, USA).  Jest 
doświadczonym nauczycielem akademickim, prowadzącym zajęcia teoretyczne jak i praktyczne dla 
studentów, lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej i plastycznej, opiekunem prac magisterskich i 
promotorem prac doktorskich. Laureat PLEBISCYTU: OSOBOWOŚĆ ROKU 2019 w kategorii Nauka w obrębie 
województwa łódzkiego. 
 
 
 

 
Prof. dr hab. n. med. Helena Rotsztejn Absolwentka Wydziału Lekarskiego w Łodzi, 
specjalista dermatologii i wenerologii. Wieloletni konsultant Instytutu Centrum 
Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Brała udział w licznych zjazdach krajowych i 
zagranicznych, 3 krotnie odbywała staże w Instytucie Karolińska w Sztokholmie. 
Autorka wielu doniesień i komunikatów zjazdowych, licznych publikacji – w 
większości w czasopismach anglojęzycznych. Wielokrotnie otrzymywała nagrody 
naukowe Rektora. Jest kierownikiem Zakładu Kosmetologii i Dermatologii 
Estetycznej Unwersytetu Medycznego w Łodzi. 
 
  



Malwina Zasada absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku 
kosmetologia oraz Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku chemia kosmetyczna. Studia 
doktoranckie ukończyła w 2019 roku. Prelegent na konferencjach międzynarodowych 
i krajowych. Pierwszy autor oryginalnych prac eksperymentalnych opublikowanych w 
recenzowanych czasopismach naukowych notowanych na ISI Master Journal List. 
Publikuje wyniki badań in vivo, in vitro, jak i rezultaty badań fizykochemicznych. 
Specjalizuje się w badaniach wyrobów kosmetycznych, opracowywaniu nowych 
receptur oraz analizach składu INCI. Prywatnie miłośniczka golfa, jazdy na nartach i 
języka włoskiego. 
 

 
 

 
Dr hab. Ewa Kochan Jestem absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi 
Uniwersytetu Łódzkiego.  Pracę zawodową związałam z Wydziałem Farmaceutycznym 
Uniwersytetu Medycznego. Głównym obiektem moich naukowych zainteresowań jest 
szeroko rozumiana biotechnologia. W ramach pogłębiania swych kwalifikacji 
ukończyłam podyplomowe studia, dotyczące komercjalizacij wyników badań 
naukowych. 


