◊ ekonomia.rp.pl

Poniedziałek

Rynki i firmy

16 marca 2015

B9

Ekonomiści w światowej czołówce
NAUKA | Część polskich ekonomistów może pochwalić się

REKLAMA

(ministrów finansów i członków Rady Polityki Pieniężnej). Nieumyślnie podaliśmy
też niższą liczbę cytowań (co
szczególnie negatywnie odbiło się na pozycji w zestawieniu
prof. Kołodki), nie uwzględniając obcojęzycznej pisowni
imion i nazwisk.

@ masz pytanie, wyślij e-mail do autorki
a.cieslak@rp.pl

≥Prof. Grzegorz Kołodko,
były wicepremier i minister
finansów

RAFAŁ GUZ

Akademia Leona Koźmińskiego przygotowała zestawienie
dorobku polskich ekonomistów liczących się w świecie
nauki. Pod uwagę wzięła
liczbę cytowań, czyli ile razy
publikacje danej osoby były
wykorzystywane przez innych specjalistów, a także tzw.
h-indeks, który powszechnie
na świecie uważany jest za
najbardziej miarodajny
wskaźnik dokonań i dorobku
naukowca.
Wskaźnik ten został pomyślany tak, aby lepiej odzwierciedlać znaczenie publikacji
danego autora niż sama liczba
publikacji czy sumaryczna
liczba cytowań. Indeks na
poziomie ponad 25 pkt jest w
Polsce bardzo rzadki, bez
względu na dyscyplinę naukową. Jego osiągnięcie
oznacza miejsce w światowej
czołówce.
Grzegorz Kołodko, profesor nauk ekonomicznych,

były wicepremier i minister
finansów, stoi na czele rankingu, z najwyższym indeksem
(wynoszącym 27) i najwyższą
liczbą cytowań. Wysoką oceną
dorobku naukowego pochwalić się także mogą Jan Winiecki, obecny członek Rady Polityki Pieniężnej, prof. Andrzej
Koźmiński, prezydent Akademii L. Koźmińskiego i wieloletni jej rektor, czy prof.
Krzysztof Obłój, specjalista w
zakresie zarządzania strategicznego i międzynarodowego. – Osoby z wysokim h-indeksem czy o wysokiej liczbie
cytowań cieszą się niewątpliwym autorytetem w świecie
nauki – przyznaje prof. Obłój.
– Może nie są to doskonałe
miary wartości dokonań naukowych, ale najlepsze, jakie
mamy – dodaje.
Część ekonomistów występujących w zestawieniu jest
doskonale znana opinii publicznej, pełnią oni (pełnili)
funkcje publiczne lub są cenionymi publicystami. Część pozostaje w cieniu, choć ich dorobek jest równie ciekawy. – To są
dwa różne światy – świat nauki
i świat publicystyki. W świecie
ekonomii i zarządzania są ludzie, którzy potrafią prosto
wyjaśniać trudne sprawy,
udzielają się w mediach i w
naturalny sposób stają się
bardziej popularni. W żaden
sposób nie wpływa to na indeks cytowań ani indeks cytowań nie wpływa na ich popularność – wyjaśnia prof. Obłój.
Akademia L. Koźmińskiego
przygotowała ranking niejako
w reakcji na zestawienie
przedstawione w połowie
stycznia na łamach „Rz”.
Wówczas braliśmy pod uwagę
tylko ekonomistów, którzy
pełnili funkcje publiczne
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oceną swojego dorobku naukowego na najwyższym
poziomie. Prym wiedzie prof. Grzegorz Kołodko.

≥Prof. Jan Winiecki,
członek Rady Polityki
Pieniężnej

≥Prof. Andrzej Koźmiński,
prezydent Akademii
L. Koźmińskiego
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