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Ludzie


Michał Krawczyk uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Dorobek naukowych Michała został jednogłośnie
uznany za stanowiący znaczący wkład w rozwój ekonomii. Gratulujemy!



Marzena Rostek - członkini naszej Rady Naukowej - została edytorem Journal of Economic
Literature.

Konferencja „Gender Gaps”


Jeszcze do 1 czerwca można się rejestrować na konferencję "Gender Gaps" organizowaną wspólnie
z Instytutem Badań Strukturalnych. Dostaliśmy ponad 100 zgłoszeń, mogliśmy przyjąć tylko małą
część referatów. Konferencja odbędzie się w dniach 1-2 lipca 2016 r., a wykłady gościnne wygłoszą Jill
Rubery (University of Manchester) oraz Nuria Rodriguez-Planas (City University New York oraz IZA).
Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji. Formularz rejestracyjny tutaj.

Projekty


Wspólnie z Instytutem Badań Strukturalnych rozpoczęliśmy realizację projektu "Modelling Retirement
Decisions with Incomplete Rationality - Insights for Policy Design", finansowanego w ramach konkursu
BEETHOVEN przez Narodowego Centrum Nauki we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą
(DFG).



W projekcie iPiracy trwają badania nad systemem "Płać ile chcesz" prowadzone wspólnie z Teatrem
Soho i Ochoty. Pierwsze wyniki zostaną przedstawione już w czerwcu.



Czego zagraniczne firmy poszukują inwestując w polskie przedsiębiorstwa? Omówienie pierwszy wyników
projektu Privatization można przeczytać tutaj.

Prezentacje i wystąpienia


Michał poleciał do Kalifornii, aby zaprezentować wyniki badań na warsztacie "Bay Area and
Experimental Economics" organizowanym na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i seminariach
Uniwersytetów w Santa Barbara. Jak już poleciał na drugi koniec świata, opowiedział w Santa
Barbara także o wspólnym projekcie z Łukaszem Woźnym z SGH.



Podczas tegorocznej konferencji Irish Economic Association Lucas zaprezentował swoje badania
dotyczące relacji wieku i różnicy wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w Niemczech. Ze slajdami oraz pełną
relacją z konferencji można zapoznać się tutaj.
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emerytalnych podczas Research Seminar organizowanego wspólnie przez WNE UW i SGH.



Zaczynamy coroczny tour konferencyjny: w ciągu najbliższych kilku tygodniach członkowie GRAPE wystąpią

reform

na 11 konferencjach w 6 krajach. Sprawozdania wkrótce.

Inne


Nasz profil na Facebooku rozwija się. Obserwuje nas już 285 osób. Dzięki niemu systematycznie można
śledzić najnowsze wyniki i przebieg naszych badań, oraz czytać komentarze do bieżących danych.



Jak bardzo piractwo szkodzi polskim dystrybutorom e-booków? W artykule "Piractwo największą plagą
rynku e-booków" Interia.pl cytuje wyniki badań projektu iPiracy.



Co wiemy o losach polskich zakładów przemysłowych po przełomie i jak dowiedzieć się więcej? W projekcie
Privatization Peter napisał komentarz dotyczący długotrwałego i wymagającego procesu zbierania
danych o działalności przedsiębiorstw.



Debata publiczna na temat programu 500+ nie cichnie. W notatce "Jeśli ma się rodzić więcej dzieci,
trzeba pomóc matkom" omawiamy model decyzji o rodzicielstwie zaproponowany przez Mattiasa
Dopke i Fabiana Kindermanna.



Z "Gazetą Wyborczą" Joanna rozmawia o sytuacji na rynku pracy w Polsce.
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