
Ewa Stachura jest absolwentką IX LO we Wrocławiu oraz Wydziału Architektury Politechniki 

Wrocławskiej. Jej praca dyplomowa Projekt rozbudowy Muzeum Architektury we Wrocławiu 

reprezentowała Uczelnię i uzyskała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie o Nagrodę 

SARP im. Architektów Stanisława Nowickiego i Stanisława Skrypija. Doktorat oraz stopień 

doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskała także w macierzystej Uczelni. 

 Po kilkuletnim okresie współpracy z pracownią prof. prof. Hanny Adamczewskiej-

Wejchert i Kazimierza Wejcherta w Miastoprojekcie Nowe Tychy i zdobyciu uprawnień 

projektowych, Ewa Stachura otwiera własną pracownię architektoniczną, specjalizując się 

m.in. w projektach adaptacji i modernizacji budynków zabytkowych. W pracowni, która 

działała nieprzerwanie do 2015 roku, powstało wiele projektów urbanistycznych, 

architektonicznych i wnętrzarskich, w tym domów mieszkalnych, obiektów użyteczności 

publicznej oraz lokali handlowych i usługowych.  

 O ile przedmiotem badań, w rezultacie których powstała praca doktorska, była 

awangardowa architektura okresu międzywojennego na Śląsku, to późniejsze doświadczenia 

projektowe zaowocowały sformułowaniem nowych obszarów badawczych i podjęciem badań 

naukowych o charakterze interdyscyplinarnym. Ich rezultatem są publikacje książkowe: 

Marketing na rynku nieruchomości, PWE, Warszawa 2007, Determinanty zmian w 

architekturze mieszkaniowej okresu transformacji w Polsce, Wydawnictwo Naukowe 

Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009, Środowisko mieszkaniowe w Polsce. Ocena, oczekiwania, 

aspiracje, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013 oraz liczne 

artykuły naukowe opublikowane w czasopismach krajowych i zagranicznych.  

Ewa Stachura kierowała grantem badawczym NCN „Preferencje mieszkaniowe Polaków – 

modele zamieszkiwania” (2010-2013) i uczestniczyła w projekcie naukowym „Konsumpcja w 

innowacyjnej gospodarce” (2013-2015). Obecnie prowadzi badania nad przestrzenią 

zurbanizowaną Górnego Śląska oraz dziedzictwem kulturowym regionu, a także 

międzynarodowe badania porównawcze dotyczące architektury współczesnej.  

 Ewa Stachura prowadzi wykłady, warsztaty i seminaria z obszaru architektury, 

architektury krajobrazu, gospodarki przestrzennej oraz nieruchomości dla studentów wyższych 

uczelni, członków stowarzyszeń biznesowych i deweloperów. Wyniki swoich badań 

przedstawiała na międzynarodowych seminariach, spotkaniach i konferencjach. Bogate 

doświadczenia dydaktyczne uzupełniła podczas rocznego pobytu w International University of 

Sarajevo, (Associate Professor w Architecture Program, 2014-2015). Podejmowała i 

podejmuje liczne inicjatywy na rzecz rozwoju badań naukowych i podnoszenia jakości 

dydaktyki: zorganizowała m. in. międzynarodowe konferencje i warsztaty studenckie (Wiedeń 



2012, Londyn 2013, Kraków 2014, Sarajewo 2014, Sarajewo 2015, Racibórz 2016). Jest 

członkiem organizacji naukowych, redakcji naukowych międzynarodowych czasopism i 

komitetów naukowych międzynarodowych konferencji, ekspertem Fondazione Romualdo del 

Bianco we Florencji.  

 Ewa Stachura współpracowała z wieloma uczelniami, w tym z Politechniką Śląską i 

Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Obecnie jest obecnie profesorem 

nadzwyczajnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu, gdzie od 1 września 

2015 pełni funkcję rektora.  

 


