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Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej uzyskała w 
2008 r. w CM UMK na podstawie rozprawy: Wpływ wybranych czynników 
psychologicznych, społecznych i klinicznych na skuteczność edukacji zdrowotnej u osób 
z zawałem serca. W 2013 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego na 
Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu w dziedzinie nauk o zdrowiu, na podstawie 
rozprawy habilitacyjnej: Edukacja zdrowotna na tle wybranych czynników a skuteczność 
terapii antyagregacyjnej u pacjentów po zawale serca. 

Naukowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z edukacją terapeutyczną, 
strategiami motywacji pacjentów, funkcjonowaniem w chorobie przewlekłej, badaniem 
gotowości do wypisu ze szpitala, współpracą lekarz-pacjent. Jest autorem licznych 
publikacji naukowych oraz  skal do oceny pacjentów z chorobami układu sercowo-
naczyniowego, a także broszur edukacyjnych dla osób po zawale serca. Koordynowała 
ramię ambulatoryjne międzynarodowego projektu profilaktyki wtórnej chorób sercowo-
naczyniowych i cukrzycy EUROASPIRE V w Polsce. Obecnie  reprezentuje UMK w 
Europejskim Projekcie Coroprevention. Ponadto jest autorem i kierownikiem programu 
Multilevel EDucational and MOtivational interventions in patients after myocardial 
infarcTION (MEDMOTION) – Wielopoziomowe Interwencje Edukacyjne i Motywacyjne u 
Pacjentów po Zawale Serca, którego realizacja rozpocznie się w tym roku w ponad 30 
polskich szpitalach. Prof. dr hab. Aldona Kubica uczestniczy w wielu międzynarodowych 
projektach naukowych. 

Professor Aldona Kubica - Head of the Chair of Health Promotion at the Faculty of 
Health Sciences, Collegium Medicum of the Nicolaus Copernicus University in Toruń, 
Head of the Department of Health Promotion at the Antoni Jurasz University Hospital in 
Bydgoszcz, member of the Scientific Council of the Polish Nursing Society, Secretary of 
the Section of Prevention and Epidemiology of the Polish Society of Cardiology, 
President Elect of the regional division of the Polish Cardiac Society in Bydgoszcz, 
member of the Public Health Committee of the Polish Academy of Sciences.

She received a PhD degree in medical sciences in the field of medical biology in
2008 at the CM UMK for her dissertation titled: The influence of selected psychological, 
social and clinical factors on the effectiveness of health education in patients with 
myocardial infarction. In 2013, she obtained her postdoctoral degree in health sciences at
the Medical University of Poznań, based on a habilitation thesis titled: Health education 
on the background of selected factors and the effectiveness of antiplatelet therapy in 
patients after myocardial infarction.

Her research concerns issues related to therapeutic education, patient motivation 
strategies, functioning in chronic disease, testing readiness for discharge from hospital, 
and doctor – patient cooperation . She is an author of numerous scientific publications 
and scales for assessing patients with cardiovascular diseases, as well as educational 
brochures for people after myocardial infarction. She coordinated the outpatient arm of 
the international project of secondary prevention of cardiovascular diseases and diabetes
EUROASPIRE V in Poland. Currently, she represents the Nicolaus Copernicus University



in the European Coroprevention Project. She is also an author and leader of the 
Multilevel EDucational and MOtivational interventions in patients after myocardial 
infarcTION (MEDMOTION) project scheduled for implementation this year in over 30 
Polish hospitals. 
Professor Aldona Kubica participates in many international research projects.


