
Dr hab. Barbara Gołębiewska jest absolwentką Wydziału 

Ekonomiczno-Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie. Od 1988 roku pracuje na Wydziale Nauk 

Ekonomicznych, w Katedrze Ekonomiki i Organizacji 

Przedsiębiorstw, od 2013 roku na stanowisku profesora. Stopień 

naukowy doktora uzyskała w 2000 roku, na podstawie rozprawy pt. 

Organizacja i wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw o 

zróżnicowanym poziomie towarowości. Tytuł doktora 

habilitowanego otrzymała w 2011 roku (praca pt. Organizacyjno-

ekonomiczne skutki zróżnicowania powiązań gospodarstw 

rolniczych z otoczeniem). Prowadzi zajęcia dydaktyczne z takich 

przedmiotów jak: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, analiza ekonomiczna 

przedsiębiorstw, finansowania działalności gospodarczej, ocena efektywności inwestycji, a 

także zarządzanie przedsiębiorstwem.  

Podnosząc kwalifikacje uczestniczyła w szkoleniach, seminariach, praktykach i kursach 

m.in. w Niemczech (Landwirtschaftkamer k/Lipska – produkcja zwierzęca), w Norwegii, 

k/Oslo (produkcja roślinna), w Raiffeisen Investment AG w Austrii, na Uniwersytecie w 

Dublanach, Ukraina (wymiana naukowa), na Uniwersytecie w Vaasa – Finlandia (staż 2 

tygodnie w 2017 roku). 

Działalność naukowo-badawcza prof. Barbary Gołębiewskiej obejmuje takie zagadnienia 

jak:  

 ekonomika i organizacja gospodarstw (przedsiębiorstw) rolniczych,  

 powiązania gospodarstw (przedsiębiorstw) rolniczych z otoczeniem (z rynkiem),  

 ocena efektywności przedsiębiorstw, 

 efekty zewnętrzne działalności rolniczej. 

Jest autorką 136 publikacji, w tym: 5 podręczników i skryptów, 110 oryginalnych prac 

twórczych, 24 publikacji popularno-naukowych. Uczestniczyła w realizacji jedenastu 

projektów badawczych (w dwóch jako kierownik).  

W dotychczasowej pracy opublikowała 139 opracowań, w tym m.in. 3 monografie, 5 

podręczników i skryptów oraz 2 prace projektowe. Uczestniczyła w realizacji 11 projektów 

badawczych (w tym w dwóch jako kierownik). Była promotorem w 118 pracach 

licencjackich, magisterskich oraz inżynierskich. Jest promotorem 1 zakończonego przewodu 

doktorskiego i dwóch doktoratów będących w trakcie realizacji prac. Wykonała ponad 260 

recenzji prac dyplomowych, 5 recenzji rozpraw doktorskich i jednej habilitacyjnej. Była 

recenzentem wydawniczym dwóch prac habilitacyjnych i 8 monografii.  

Pełni lub pełniła takie funkcje naukowe i organizacyjne, jak: 

 Kierownik Zakładu Ekonomiki Produkcji i Usług, w Katedrze Ekonomiki i 

Organizacji Przedsiębiorstw, WNE SGGW (od 2012 roku), 

 Sekretarz naukowy Roczników Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i 

Agrobiznesu (od 2002 r.) 

 W latach 2005-2007; 2015-2017 - członek European Association of Agricultural 

Economists, 

 Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją,  

 Opiekun IASS Polska, przy SGGW. 

 Członek Rady Naukowej Zeszytów Naukowych Turystyka i Rekreacja Wyższej 

Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. 

W trakcie pracy w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

otrzymała: 

 Brązowy Krzyż Zasługi, Warszawa 2003 



 Medal za zaangażowanie wniesione w rozwój Wydziału Ekonomiczno-

Rolniczego SGGW, Warszawa 2003. 

 Srebrny Krzyż Zasługi, Warszawa 2009. 

 Indywidualna Nagroda JM Rektora SGGW III stopnia za osiągnięcia naukowe w 

roku akademickim 2010/2011. 

 Nagroda zbiorowa JM Rektora SGGW za osiągnięcia naukowe w 2017 r.  

 


