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Prof. zw. dr hab. n. med. Teresa Barbara Matthews-Brzozowska – 

kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a także kierownik Poradni 

Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji a od 2018 roku Poradni Estetyki Twarzy 

Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Spółki z o.o. 
 
Urodziłam się 5 kwietnia 1950 roku w Bydgoszczy w rodzinie inteligencji pracującej. 

Świadectwo maturalne uzyskałam w 1967 roku. Dalej naukę kontynuowałam w 

Medycznym Studium Zawodowym na Wydziale Pielęgniarstwa, które ukończyłam z 

tytułem pielęgniarki dyplomowanej. Następnie rozpoczęłam studia na Wydziale 

Lekarskim Oddziale Stomatologii Akademii Medycznej w Poznaniu. Dyplom lekarza 

dentysty uzyskałam w 1975 roku. Od 1 października 1975 roku rozpoczęłam pracę w 

Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Akademii Medycznej w 

Poznaniu na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego, rozpoczynając 

równocześnie obowiązkowy roczny kurs pedagogiczny dla nauczycieli akademickich 

uzyskując po roku uprawnienia nauczycielskie. W Zakładzie Stomatologii 

Zachowawczej i Periodontologii zajmowałam kolejno stanowiska: asystenta stażysty 

(1975-1976), asystenta (1976-1978), starszego asystenta (1978-1984), adiunkta 

(1984-1998) – [w 1995 roku rozpoczęłam dokształcanie z zakresu zarządzania w 

służbie zdrowia na Podyplomowym Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej 

zorganizowanym przez Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Poznaniu i 

Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Studium zakończyłam 

pracą dyplomową w 1996 roku; w tym samym okresie 1995-1996 ukończyłam 

szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla kadry kierowniczej 

zorganizowane przez Ośrodek Szkolenia Kadr i Usług Socjalnych Rolnictwa i 

Gospodarki Żywnościowej], następnie w Klinice Stomatologii Zachowawczej i 

Periodontologii w latach 1998-2005 zajmowałam stanowisko adiunkta z habilitacją, 

tytuł profesora uzyskałam w 2004 roku, od 2005 roku pracowałam na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego a od 01.07.2011 roku otrzymałam stanowisko profesora 



zwyczajnego będąc równocześnie kierownikiem Poradni Ortodoncji następnie 

Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego a 

od 27.11.2013 roku Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii i Medycyny 

Specjalistycznej Spółka z o.o. 
 
Od 01.09.2008 roku w wyniku konkursu zostałam powołana na kierownika 

uniwersyteckiej ortodoncji w Poznaniu aktualnie, od 2012 roku, samodzielnej 

jednostki Katedry i Kliniki Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Prócz specjalizacji ze stomatologii ogólnej, jestem specjalistą stomatologii 

zachowawczej, a od 2013 roku specjalistą ortodoncji. 

W latach 2000-2007 byłam kierownikiem Katedry i Zakładu Ortopedii 

Szczękowej i Ortodoncji w Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 

a także kierownikiem Specjalistycznej Poradni Ortodoncji Akademickiej Polikliniki 

Stomatologicznej AM we Wrocławiu będąc jednocześnie koordynatorem Programu 

opieki ortodontycznej nad dziećmi z wadami wrodzonymi części twarzowej czaszki, 

czyli w latach 2000-2008 byłam nauczycielem akademickim w dwóch jednostkach 

uniwersyteckich we Wrocławiu i w Poznaniu. Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i 

Ortodoncji Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu były 

współorganizatorem z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym – Oddziałem 

Dolnośląskim kilku międzynarodowych konferencji ortodontycznych i jubileuszowej 

konferencji z okazji 55-lecia Katedry Ortodoncji we Wrocławiu. Jestem twórcą i 

współzałożycielem Departamentu Rozwoju Poznańskiej Stomatologii Fundacji AM 

(DRPS); w latach 1992-2000 byłam jego kierownikiem i przewodniczącą kolegium 

DRPS do 1996 roku. Organizatorem kilkunastu międzynarodowych konferencji 

naukowo-szkoleniowych przez DRPS w tym jubileuszowej z okazji 65-lecia 

akademickiej stomatologii w Poznaniu, a także z okazji 50-lecia Oddziału 

Stomatologii AM w Poznaniu. W okresie kierowania Kliniką Ortodoncji Uniwersytetu 

Medycznego w Poznaniu organizatorem międzynarodowego kursu i konferencji 

związanej z jubileuszem 55-lecia powołania Katedry Ortodoncji w Poznaniu. 

Aktywnym członkiem wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. 
 

Dorobek naukowy prof. zw. dr hab. n. med. Teresy Matthews-Brzozowskiej od 

1991 roku – punktowane prace pełnotekstowe oryginalne, kazuistyczne i poglądowe. 

Jestem autorem i współautorem wielu publikacji, aktualnie w liczbie 487 pozycji 

oraz innych doniesień naukowych 303 pozycji (łącznie 790 pozycji) – bibliografia 



zamieszczona na stronach Biblioteki Głównej UMP obejmuje pozycje naukowe od 

1991 roku - zestawienia bibliometryczne nie obejmują lat wcześniejszych. Od 1975 

roku, czyli od rozpoczęcia pracy w AM w Poznaniu do 1991 roku mój dorobek 

naukowy ma dość znaczącą wartość w zakresie liczby publikacji około 300 pozycji. 

Jestem redaktorem i współautorem dwóch monografii dotyczących rozszczepów 

wargi i podniebienia oraz współautorem monografii” pt.: „Cause-effect implications” a 

także monografii pt.: „Wady wrodzone i nabyte części twarzowej czaszki, ich wpływ 

na mowę”, ponadto jestem  członkiem zespołu redakcyjnego cyklicznie, corocznie od 

5 lat wydawanej monografii Fizykodiagnostyka i Rehabilitacja w medycynie i 

stomatologii. Jestem także członkiem Rad Naukowych i recenzentem wielu 

czasopism naukowych polskich i zagranicznych. 

Od 2014 roku jestem kierownikiem Studiów Podyplomowych Estetyka Twarzy 

UMP, aktualnie realizowana jest już VII edycja tych studiów. Od 2018 roku jestem z 

wyboru Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarzy Estetyki 

Twarzy, oraz redaktorem naczelnym czasopisma Journal of Face Aesthetics 

patronowanego przez UMP. W aspekcie ortodoncji a także wielowymiarowości 

estetyki twarzy współorganizowałam kilka międzynarodowych konferencji naukowo-

szkoleniowych.  

Od 2017 roku jestem członkiem Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Kierunki naukowe - wśród tematów badawczych którymi się zajmuję należy 

wymienić: longitudinalną analizę wyników leczenia interdyscyplinarnego wad 

wrodzonych części twarzowej czaszki z różnymi typami rozszczepów a także innych 

zespołów chorobowych uwarunkowanych genetycznie z zaburzeniami w obrębie 

narządu żucia u dzieci i młodzieży; wykorzystywanie i określanie przydatności 

wskaźników ortodontycznych do ustalania planu terapii zespołowej; u osób dorosłych 

ocena efektów leczenia ortodontycznego pacjentów ze zredukowanymi tkankami 

przyzębia, z migracją zębów z powodu chorób przyzębia, a także szeroko ujętymi 

zagadnieniami z zakresu estetyki twarzy. 

Jestem promotorem 14 rozpraw doktorskich w Akademii/Uniwersytecie 

Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i 24 ukończonych doktoratów w 

Akademii/Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i 5 

rozpraw doktorskich w trakcie realizacji – łącznie 38 zakończonych i 5 w toku). 



Sprawowałam opiekę nad dwoma habilitacjami. Jestem recenzentem ponad 60 

rozpraw doktorskich z wielu uniwersytetów medycznych w kraju. 
 

Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi nadany w 2006 roku przez prezydenta RP 

prof. Lecha Kaczyńskiego; 2017 Medal Komisji Edukacji Narodowej,  

w 2007 roku: Złota Odznaka Honorowa „Academia Medica Wratislaviensis przyznana 

przez Senat AM we Wrocławiu a także Srebrna Odznaka Honorowa PTS; wiele 

nagród dydaktycznych i naukowych rektorów obu uniwersyteckich uczelni 

medycznych. 
 

Od 47 lat jestem mężatką z Włodzimierzem, matką dwójki dzieci Mai doktora 

nauk medycznych adiunkta Katedry Nauk Społecznych i  Humanistycznych UM w 

Poznaniu i Artura doktora nauk medycznych absolwenta trzech Uniwersytetów; 

stomatologii na Wydziale Lekarskim II UM w Poznaniu – doktorat przeprowadzony na 

Wydziale Lekarskim I a także medycyny I
0 i II

0
 w Holandii -  I

0 
na Uniwersytecie w 

Nijmegen i II
0
 na Uniwersytecie w Groningen, babcią pięciorga wnucząt: 

piętnastoletniego Leona, dwunastoletniej Kamili i Joey, dziewięcioletniego Wiktora i 

ośmioletniej Melanie. 

Hobby - aktualnie wyłącznie dobra książka czasami także opera i koncerty 

muzyki klasycznej. 


