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DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA 

 
• Architektura klasztorów na Śląsku Cieszyńskim i w Księstwie Opawskim do 1939 roku – grant promotorski 

NN527280337 
• Modernistyczna architektura kościołów na obszarze Śląska 
• Projektowanie wnętrz dla osób ze spec lanymi potrzebami (z niepełnosprawnościami, ze spektrum autyzmu) 
• Światło we wnętrzu 
• Rozwiązania energooszczędne i ekologiczne w projektowaniu – w tym cień aktywny energetycznie 

  
PUBLIKACJE 
 

• Lista publikacji dostępna na stronie:  
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8222-1488 
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DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

 
• Historia urbanistyki 
• Historia architektury 
• Historia architektury polskiej 
• Projektowanie architektoniczne 
• Projektowanie uniwersalne (specjalistyczne) 
• Plan zagospodarowania województwa 
• Konserwacja i renowacja Zabytów 
• Renovation and refurbishment 
• Dziedzictwo kulturowe  

 Absolwentka Politechniki Śląskiej, kierunek architektura i urbanistyka, 
ukończyła podyplomowe studia w zakresie konserwacji zabytków architektury i 
urbanistyki. Doktor nauk technicznych (2014), od 2013 roku adiunkt w WST, od 
2019 kierownik Kierunku Architektura. Nagrodzona nagrodą Rektora 
Politechniki Śląskiej oraz nagrodami Retora Wyższej Szkoły Technicznej. Od 
2020 roku wykładowca gościnny w Techische Hochschule Deggendorf. 
Uczestniczka wielu konferencji międzynarodowych i krajowych oraz wielu 
wydarzeń popularnonaukowych. Cykliczna prelegenta 4DD. Prowadząca 
warsztaty architektoniczno – urbanistycznych dla młodzieży. Recenzent 
publikacji naukowych wydawnictwa fundacji Tygiel. Autorka i współautorka 
licznych publikacji naukowych z zakresu historii architektury, teorii 
projektowania, architektury wnętrz, architektury ekologicznej oraz designu. 
Prowadzi badania z zakresu historii architektury, projektowania wnętrz i teorii 
projektowania. 
Współzałożycielka studio-BB architekci, autorka i współautorka wielu projektów 
domów jednorodzinnych i budynków komercyjnych oraz projektów wnętrz. 
Współautorka projektu Centrum Edukacji Ekologicznej w Gliwicach 
nagrodzonego w 2021 roku nagrodą PLGBC w kategorii najlepszy projekt 
ekologiczny. Od 2020 roku ambasador marki Geberit. 
Promotorka licznych prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich 
nagradzanych w konkurach SARP, TUP i Marszałka Województwa Śląskiego. 

 

DZIAŁALNOŚĆ PROJEKTOWA 

 
• Projekt dobudowy restauracji oraz adaptacji dawnego budynku hotelu robotniczego w Zabrzu na Hotel 

****. Projekt architektoniczno – budowlany, wykonawczy oraz wnętrz. – p.u. 3550 mkw  
• Projekt wnet siedzimy DEBAOM Zabrze, p.u. 800 m2, 2018 
• Projekt wnętrz Galen Ortopedia oraz Galen rehabilitacja, Bieruń, p.u. 1400m2, 2019 
• Projekt wnętrz hotelu Diament Ustroń, część noclegowa, p.u. 1800 m2, 2019 
• Projekt wnętrz części biurowych Fabryka Plastików Gliwice, p.u. 700 m2, 2020 
• Projekt budowy budowlany oraz wnętrzarski dom-stodoła w Bieruniu p.u. 500 m2, 2020 
• Projekt Centrum edukacji ekologicznej, 2021 
• Projekt architektoniczny oraz projekt wnętrz budynku biurowo –  mieszkalnego dla Galen Ortopedia – 

powierzchnia 1200 m2, Bieruń, 2022 
• Projekt adaptacji budynku dawnej szkoły w Zabrzu na potrzeby wydziału medycznego WST, 2021 - 2022 
• Ponad 50 projektów wnętrz domów jednorodzinnych, ponad 20 projektów wnętrz użyteczności 

publicznej 2018-2022 


