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Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego - 
studiów magisterskich a następnie  doktoranckich na kierunku prawo. 
W 2011 roku ukończyła studia podyplomowe "Europejskie Podyplomowe 
Studium Problematyki Przestępczości", na Wydziale Prawa UŁ, 
w ramach których odbyła wizytę studyjną w Niemczech. W 2015 roku 
uzyskała stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy 
doktorskiej pt. "Kryminologiczna i wiktymologiczna ocena ageizmu". 
Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu nauk penalnych i 
społecznych. Od 2016 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie 
Edukacji Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Od 
2017 powołana na stanowisko kierownika Zakładu Kryminalistyki 
Instytutu Edukacji UPH.  Od 2018 zatrudniona na stanowisku adiunkta  
w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie UPH.  
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pilotażowe, [w:] Badania naukowe z zakresu medycyny sądowej  
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/ red. D. Gil, I. Butryn, A. Jakieła,  Wydawnictwo KUL, Lublin 
2012 
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