
Szczecin, 08.01.2019 r. 

dr Katarzyna Utecht 

Dziedzina sztuk plastycznych 
Dyscyplina artystyczna: sztuki projektowe 

Miejsce pracy: Akademia Sztuki w Szczecinie 

Wydział Sztuk Wizualnych, pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin 

 

Centralna Komisja Do Spraw Stopni i Tytułów 

Pałac Kultury i Nauki 

Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 

Sekcja Sztuki 

 

Wniosek z dnia 08.01.2019 r. 

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki projektowe 

 
Zwracam się z prośbą o wszczęcie postępowania na stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk 

plastycznych, w dyscyplinie artystycznej - sztuki projektowe.  
 

1. Imię i nazwisko: Katarzyna Utecht 
 

2. Stopień doktora: sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki projektowe uzyskany dnia 

23.06.2015 roku na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu  

Promotor / dr hab. Piotr Machowiak, prof. nadzw.; Promotor pomocniczy / dr hab. Inż. arch. Agata Bonenberg. 

Recenzenci / dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek, prof. nadzw. (Politechnika Poznańska); 

         prof. Stanisław Gnacek (Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu). 

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Moduł mieszkalny – Homo Cyber Sapiens” 

Badania architektoniczno-społeczne wpływu powierzchni mieszkalnych na człowieka we współczesnym 

świecie z analizą i odniesieniem do lat minionych. 
 

3. Tytuł oryginalnego osiągnięcia artystycznego: 

„DOŚWIADCZENIE PRZESTRZENI. O PROCESIE TWORZENIA I PERCEPCJI MIEJSCA” 

składający się ze zrealizowanego projektu wnętrza mieszkania w zabudowie wielorodzinnej w Szczecinie. 
 

4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego: 

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii) 

 
 

 
dr Katarzyna Utecht 

podpis wnioskodawcy 
 

 

 

Do wniosku dołączam następującą dokumentację w formie drukowanej i elektronicznej: 

1. Autoreferat w języku polskim i angielskim zawierający m.in. opis i prezentację oryginalnego osiągnięcia projektowego. 
(+ wersja cyfrowa – CD i pendrive) 

2. Portfolio 2015-2019 wykaz dorobku artystycznego, naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego wraz z dokumentacją 
działalności projektowej, artystycznej i twórczej obejmującą okres po uzyskaniu stopnia doktora. (+ wersja cyfrowa – CD 
i pendrive) 

3. Dydaktyka - dokumentacja pracy dydaktycznej obejmująca okres po uzyskaniu stopnia doktora. (+ wersja cyfrowa – CD 
i pendrive) 

4. Kopia dyplomu doktora poświadczona przez Dziekana Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu. (+ wersja cyfrowa – CD i pendrive) 

5. Kwestionariusz osobowy. (+ wersja cyfrowa – CD i pendrive) 


