
Wykaz rozpraw bronionych na UTH Radom w 2019 r.  
Rozprawy doktorskie. 
 
 

 rozprawa doktorska mgr inż. Wojciecha Iwanickiego 

nt. :  „Sterowanie sprzęgła hydrokinetycznego przez zmianę natężenia przepływu cieczy 
roboczej”, wykonana pod opieką promotorów : prof. dr hab. inż. Zbigniew Kęsy, dr Karol Osowski 

 rozprawa doktorska mgr inż. Pawła Pirosza 

nt. : „Metoda wymiany informacji w relacji tor-pojazd z wykorzystaniem sygnałów 
szerokopasmowych”,  wykonana pod opieką promotora : dr hab. inż. Marcina Chrzana 

 rozprawa doktorska mgr Elżbiety Noworol-Luft 

nt. : „Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw w subregionie radomskim”, wykonana pod opieką promotora : prof. dr hab. 
Sławomira Ireneusza Bukowskiego 

 rozprawa doktorska mgr Sławomira Janasa 

nt. : „Doskonalenie pomiaru zawartości wody w produktach spożywczych z wykorzystaniem 
metody wagosuszarkowej bazującej na promieniowaniu IR”, wykonana pod opieką promotora : 
 dr hab. inż. Małgorzaty Kowalskiej i promotora pomocniczego dr Moniki Żuchowskiej-Grzywacz 

 rozprawa doktorska mgr Michała Łukasza Dudka 

nt. : „Determinanty rozwoju rynku niskokosztowych przewozów lotniczych w Polsce”, 
wykonana pod opieką promotora : dr hab. Joanny Hawlena i promotora pomocniczego dr Anny 
Wolak-Tuzimek 

 rozprawa doktorska mgr inż. Sylwii Olszańskiej 

nt. : „Innowacje techniczno-organizacyjne jako element poprawy parametrów 
eksploatacyjnych w logistycznych procesach transportowych”, wykonana pod opieką promotorów: 
 prof. dr hab. inż. Zbigniewa Łukasika i dr hab.inż. Aldony Kuśmińskiej-Fijałkowskiej 

 rozprawa doktorska mgr inż. Jarosława Zepchło 

nt. : „Analiza zużycia ściernego kompozytów podłogowych”, wykonana pod opieką promotorów 
: dr hab. inż. Wojciecha Żurowskiego i dr inż. Piotra Sadowskiego 

 rozprawa doktorska mgr inż. Michała Siraka 

nt. : „Badania i ocena trwałości połączenia adhezyjnego powłoki lakierniczej z powierzchnią 
nadwozia samochodu”, wykonana pod opieką promotora prof. dr hab. inż. Danuty Kotnarowskiej 

 rozprawa doktorska mgr inż. Tomasza Klimczaka 

nt. : „Metoda wspomagania procesu projektowania systemów sygnalizacji pożarowej obiektów 
transportowych”, wykonana pod opieką promotorów : dr hab. inż. Jacka Pasia i dr inż. Jerzego 
Wojciechowskiego 
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 rozprawa doktorska mgr Marcina Banaszka 

nt. : „Instrumenty ekonomii współdzielenia jako alternatywne narzędzia rozwoju miast 
województwa świętokrzyskiego”, wykonana pod opieką promotorów : dr hab. Tadeusza Dyra i dr 
Katarzyny Brzozowskiej-Rup 

  rozprawa doktorska mgr Katarzyny Brożek  

nt. : „Działania wspierające innowacyjność przedsiębiorstw jako czynnik wzrostu 

gospodarczego krajów Grupy Wyszehradzkiej” wykonana pod opieką promotorów : dr hab. 
Tadeusza Dyr i dr Anny Wolak-Tuzimek,  

 rozprawa doktorska mgr Macieja Abramowicza 

nt. : „Fundusze Unii Europejskiej wspierające rozwój infrastruktury ekonomicznej jako 
instrument konwergencji państw UE-10” wykonana pod opieką promotorów : dr hab. Tadeusza 
Dyr i dr Grażyny Kozuń-Cieślak,  

 rozprawa doktorska mgr Justyny Kogut  

nt. : „Rozwój kapitału ludzkiego jako determinanta konwergencji państw członkowskich Unii 
Europejskiej” wykonana pod opieką promotorów : dr hab. Tadeusza Dyr i dr Anny Wolak-Tuzimek,  

 rozprawa doktorska mgr Magdaleny Płacheckiej  

nt. : „Efekty ekonomiczne działań Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego” 
wykonana pod opieką promotorów : dr hab. Tadeusza Dyr i dr Marzanny Lament,  

 rozprawa doktorska mgr Eweliny Markowskiej  

nt.:„Cykl koniunkturalny jako determinanta dochodów gmin” wykonana pod opieką promotorów 
: dr hab. Wojciecha Sońta i dr Marka Pypeć,  

 rozprawa doktorska mgr Urszuli Wolskiej  

nt. : „Efekty ekonomiczne stymulowania rozwoju gospodarczego przez samorządy miast na 
prawach powiatu” wykonana pod opieką promotorów : dr hab. Wojciecha Sońta i dr Marka Pypeć. 

 

 

 

 

 


