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WYPROMOWANI DOKTORZY

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora IRWiR PAN posiada od 30.04.1973 r. 

Pierwszy przewód doktorski otwarty został 28.01.1974 r.

1. Krystyna Żelazna, tytuł pracy: Gospodarka białkiem w Polsce w świetle potrzeb, obrona 

1977 rok.

2. Katarzyna Duczkowska-Małysz, tytuł pracy: Dochód produkcyjny w Rolniczych Spółdzielniach 

Produkcyjnych i jego podział, obrona 1978 rok.

3. Józef  Łobocki, tytuł pracy: Rozwój prostych form kooperacji w rejonie rozdrobnionego 

rolnictwa, obrona 1979 rok.

4. Zofia Fryźlewicz, tytuł pracy: Społeczno-ekonomiczna sytuacja gospodarstw domowych 

rolniczej ludności dwuzawodowej, obrona 1980 rok.

5. Kazimierz Michałowski, tytuł pracy: Czynniki demograficzne w prognozowaniu struktury 

agrarnej w gospodarstwach chłopskich, obrona 1981 rok.

6. Leszek Klank, tytuł pracy: Czynniki kształtujące poziom dochodów w gospodarstwach 

indywidualnych, obrona 1981 rok.

7. Anna Maria Szczur, tytuł pracy: Usługi w procesie specjalizacji produkcji zwierzęcej 

w gospodarstwach indywidualnych, obrona 1982 rok.

8. Anna Olejnik, tytuł pracy: Wpływ wybranych czynników społeczno-ekonomicznych 

na kształtowanie społecznej roli kobiet wiejskich w gospodarstwach indywidualnych 

(na przykładzie dwóch gmin miejskiego województwa krakowskiego), obrona 1985 rok.

9. Krzysztof Michalski, tytuł pracy: Energochłonność produkcji rolniczej w Polsce i jej 

kształtowanie, obrona 1986 rok.

10. Wanda Barchulska, tytuł pracy: Wpływ wybranych czynników demograficznych na 

przemiany strukturalne rolnictwa (Studium na przykładzie wybranych rejonów makroregionu 

środkowo-wschodniego), obrona 1988 rok.

11. Wiktor Szydłowski, tytuł pracy: Uwarunkowania oraz społeczne i ekonomiczne skutki odpływu 

ludności ze wsi w woj. białostockim, obrona 1990 rok.

12. Paweł Mickiewicz, tytuł pracy: Modernizacja gospodarstw rozwojowych w rolnictwie Pomorza 

Zachodniego, obrona 2001 rok.

13. Agnieszka Brelik, tytuł pracy: Strategia doradztwa w procesie modernizacji rolnictwa 

w warunkach integracji z Unią Europejską, obrona 2001 rok.

14. Brygida Solga, tytuł pracy: Migracje polsko-niemieckie i ich konsekwencje społeczno- 

-ekonomiczne na obszarach wiejskich Śląska Opolskiego, obrona 2002 rok.

15. Monika Stanny-Burak, tytuł pracy: Przemiany demograficzne na obszarach wiejskich 

a gospodarka rolna w latach dziewięćdziesiątych (na przykładzie woj. zachodniopomorskiego), 

obrona 2003 rok.
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16. Artur J. Kożuch, tytuł pracy: Inwestowanie w kapitał ludzki a rozwój obszarów wiejskich, obrona 

2003 rok.

17. Marta Rzeczkowska-Owczarek, tytuł pracy: Samorząd i instytucje lokalne w procesie aktywizacji 

społeczno-gospodarczej terenów wiejskich, obrona 2004 rok.

18. Małgorzata Błażejowska, tytuł pracy: Uwarunkowania absorpcji środków przedakcesyjnych 

(na przykładzie obszarów wiejskich woj. zachodniopomorskiego), obrona 2005 rok.

19. Urszula Ziemiańczyk, tytuł pracy: Liderzy i ich rola w rozwoju społeczno-gospodarczym 

obszarów wiejskich Małopolski, obrona 2005 rok.

20. Dorota Klepacka-Kołodziejska, tytuł pracy: Wsparcie Unii Europejskiej dla obszarów 

o niekorzystnych warunkach gospodarowania – doświadczenia i wnioski dla Polski, obrona 

2007 rok.

21. Adam Czarnecki, tytuł pracy: Urbanizacja a wielofunkcjonalność obszarów wiejskich, obrona 

2007 rok.

22. Jakub Jasiński, tytuł pracy: Jakość rządzenia na poziomie lokalnym a efektywność 

wykorzystania endogenicznych potencjałów wsi, obrona 2016 rok.

23. Wojciech Strzelczyk, tytuł pracy: Zróżnicowanie przestrzenne kondycji finansowej gmin a rozwój 

społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w Polsce, obrona 2017 rok.

24. Jakub Rok, tytuł pracy: Zanieczyszczenie powietrza a dobrobyt: koszty rozwoju na przykładzie 

aglomeracji warszawskiej, obrona 2021 rok.

25. Błażej Jendrzejewski, tytuł pracy: Model Systemu Rachunków Narodowych z uwzględnieniem 

kapitału naturalnego, obrona 2022 rok.


