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Projekty i Badania


Raport „System Który Nie Działa” przygotowany przez Magdę Malec, Magdalenę Smyk, i
Joannę Tyrowicz pojawił się na naszej stronie. W raporcie prezentujemy wyniki naszego
badania, w którym 54% dyrektorów szkół nie przejęło się losem dziecka. Proponujemy
również proste rekomendacje, które mogą polepszyć stan systemu dożywiania dzieci.

Publikacje


Pojawił się najnowszy working paper z projektu GendEQU. Artykuł sprawdza czy
skłonność do udzielenia pomocy uzależniona jest od płci lub atrakcyjności fizycznej osoby
proszącej o tę pomoc.

Michał Krawczyk, Magdalena Smyk
Gender, Beauty and support networks in academia: evidence from a field
experiment
Bibliometric studies show that male academics are more productive than their female
counterparts and that the gap cannot be explained in terms of difference in abilities. In this
project we wish to verify the hypothesis that this tendency is related to the greater support
that men receive from their colleagues (“old boys network”). Towards this end we had emails sent by a male or female student asking academics for a minor favour. In Study 1 we
asked authors of nearly 300 papers in experimental economics to share the raw data used in
their study. We observed no difference in response rate or compliance rate between male
and female senders. In Study 2 we sent 2775 e-mails to academics affiliated with prestigious
schools from ten different fields, asking to either send us a copy of their recent article or
meet the sender supposedly interested in pursuing a PhD program. Once again we
manipulated gender of the senders but this time we also varied their physical attractiveness.
We found a small but significant difference in the Article Treatment: attractive females’
requests were honoured less often. No such tendency was found in the Meeting Treatment
and no general gender effect was observed. Overall, we find very little support for the claim
that early-stage male researchers enjoy greater support than their female colleagues.

Prezentacje i wystąpienia



GRAPE, reprezentowany przez Joannę i Janka, brał udział w konferencji ASSA w San
Francisco
W ostatni piątek przed świętami Gilbert poprowadził seminarium pod tytłem „Fiscal
Consolidation with Informal Employment” w ramach projekt LAFFER.

Inne








Po publikacji raportu o systemie dożywiania dzieci w Polsce, rozmawialiśmy na wielu
frontach o problemach i potencjalnych rozwiązaniach systemu dożywiania dzieci w
szkołach. Joanna rozmawiał z Dominka Wielowieyską z Gazety Wyborczej. Transkrypcja
wywiadu dostępna jest na naszej stronie.
O niewydolności systemu dożywienia dzieci w szkołach rozmawiała w Polskim Radiu
Magda Malec. W konwersacji z Grzegorzem Grucą z Polskiej Akcji Humanitarnej, Magda
zaprezentowała wyniki naszego badania „System, który nie działa”. Rozmowy można
posłuchać tutaj.
Rozmawialiśmy o raporcie również podczas Świątecznego Poranku w TOK FM i w
„Popołudnie RDC”, w którym głównym tematem był brak właściwej alokacji pieniędzy w
systemie dożywiania dzieci w Polsce.
Tekst napisany przez Annę Wittenberg o naszym badaniu pojawił się w Dzienniku Gazecie
Prawnej. W swoim tekście Wittenberg nawiązuje miedzy innymi do urzędniczej
obojętności i dziurawych przepisów które świadczą o „patologicznym systemie”.
REKRUTUJEMY!!! Poszukujemy 4 asystentów na pól etatu. Informacje można znaleźć
tutaj.

