
Prof. dr hab. Barbara Kutkowska jest absolwentką Akademii Rolniczej we 

Wrocławiu.  

W 1983 roku uzyskała stopień doktora nauk rolniczych na podstawie pracy pt. „Czynniki 

determinujące wydajność pracy maszyn rolniczych w warunkach górskich” opracowanej pod 

kierunkiem prof. dr hab. Teodora Nietupskiego. W roku 1997, na podstawie zdanego przed 

Radą Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW w Warszawie kolokwium habilitacyjnego, 

oceny dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy pt. „Możliwości kreowania dochodów 

w gospodarstwach rodzinnych położonych w rejonie Sudetów” uzyskała stopień doktora 

habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. W roku 2009 uzyskała tytuł 

naukowy profesora nauk ekonomicznych. W trakcie pracy była na stażach naukowych na 

Uniwersytecie UBS w Kanadzie oraz w Niemczech na Uniwersytecie w Stutgardzie. W latach 

2006-2013 była członkiem Rady Naukowej IRWiR PAN w Warszawie. Od 1998 roku pełniła 

funkcję kierownika Zakładu Polityki Regionalnej i Agrobiznesu w Katedrze Ekonomiki i 

Organizacji Rolnictwa, następnie od roku 2006 kierownika Katedry Ekonomiki i Organizacji 

Rolnictwa. Od 2010 roku jest Dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych 

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.  

W trakcie pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu pełniła następujące 

funkcje: od 1999-2006 była Prodziekanem Wydziału Rolniczego na kierunkach: Rolnictwo, 

Ogrodnictwo oraz Zarządzanie i Marketing, była i jest członkiem wydziałowych komisji, w 

tym przewodniczącą wydziałowej komisji ds. nagród i odznaczeń. W obecnej kadencji jest 

członkiem senatu i dwóch komisji senackich, jak również komisji ds. rozwoju Uczelni. 

Pełniła funkcję kierownika Studium Podyplomowego pt. „Problemy dostosowawcze 

rolnictwa i obszarów wiejskich do wymogów Unii Europejskiej” oraz „Zarządzanie 

projektami europejskimi”. Prof. dr hab. Barbara Kutkowska jest również członkiem: 

Prezydium Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN i przewodniczącą Sekcji 

Sudeckiej KZZG PAN, Komitetu Ekonomiki Rolnictwa i Obszarów Wiejskich PAN oraz od 

1998 r. członkiem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.  

W roku 2011 była współorganizatorem XVIII Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów 

Rolnictwa i Agrobiznesu nt. „Strategie rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich”, który 

odbył się we Wrocławiu. 

Prof. dr hab. Barbara Kutkowska jest autorem ponad 200 publikacji naukowych. 

Obszarem zainteresowań naukowych Barbary Kutkowskiej są problemy rozwoju rolnictwa i 

obszarów wiejskich, w tym terenów o niekorzystnych warunkach do produkcji rolniczej, 

zwłaszcza rejonów górskich. W ciągu całego okresu pracy zawodowej brała udział w 27 



projektach naukowo-badawczych, w 13 z nich pełniła rolę kierownika. Prof. dr hab. Barbara 

Kutkowska jest promotorem 6-ciu zakończonych prac doktorskich i dwóch doktoratów 

będących w trakcie realizacji. Wykonała także trzy recenzje dotyczące dorobku w procesie 

ubiegania się o stopień doktora habilitowanego oraz 9 recenzji wniosków o stopień doktora, 

12 recenzji wniosków o finansowanie projektów badawczych oraz 220 recenzji publikacji 

naukowych. Była organizatorem pięciu konferencji naukowych oraz jest współautorem prac 

eksperckich, będących przyczynkiem do projektu Strategii Rozwoju Województwa 

Dolnośląskiego. 

Prof. dr hab. Barbara Kutkowska brała czynny udział w utworzeniu dwóch nowych 

kierunków studiów: Zarządzania i Marketingu oraz Ekonomii. W obu przypadkach weszła w 

skład minimum kadrowego, była aktywnym członkiem Rad Programowych tworzących 

programy studiów na obu kierunkach oraz ich podstaw organizacyjnych. Od wielu lat 

promuje i wdraża współpracę Uczelni z administracją gospodarczą. Jest współautorem 

wojewódzkiego programu rozwoju sektora rolno- spożywczego woj. dolnośląskiego i innych 

opracowań strategicznych dla Dolnego Śląska. Jest członkiem Rady Naukowej 

Dolnośląskiego Centrum Studiów Regionalnych. Szczególnie aktywnie od lat współpracuje z 

Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. W latach 2003-2010 pełniła funkcję 

Przewodniczącej Rady Społecznej DODR we Wrocławiu, a w obecnej kadencji jest jej 

członkiem.  

 


