A prominent Warsaw University economist is top-ranked amongst the leading
Economics Professors in the German-speaking world

Last week (September 15, 2008), the German newspaper Handelsblatt published
its highly reputed annual ranking of the top 200 Economics Professors in the
German-speaking world (Germany, Austria, and the German-speaking part of
Switzerland). The ranking is based on a review of publications output in top
international refereed journals of about 1,200 economists. Oded Stark, a
Distinguished Professor at the Faculty of Economic Sciences at the University of
Warsaw and a Distinguished Fellow at Warsaw University’s Center of Migration
Research who co-holds academic appointments in Austria and in Germany, is
listed amongst the top five Economics Professors in the German-speaking world:
he is ranked number one in Austria, and number two in Germany.
Professor Stark has served on our faculty since 2005. In addition to lectures and
seminars he gives every year, he oversees several PhD theses, and inspires many
students and researchers. His classes on human capital formation and labour
migration (among other subjects) let young scholars sense the frontiers of modern
microeconomic analysis. More recently Professor Stark established an award for
young Warsaw University PhDs for excellence in publications (see link to:
http://www.wne.uw.edu.pl/displaynews2.php?id_newsa=79).

The University of Warsaw is proud to have Professor Stark on its faculty. The
University congratulates Professor Stark and conveys to him every good wish for
the continuation of his excellent academic work.

To see the ranking, click on the following link:
http://www.handelsblatt.com/news/SingleClip.aspx?_t=dgtool&obj=1&id=2

Znany ekonomista z Uniwersytetu Warszawskiego w czołówce profesorów
ekonomii w niemieckim obszarze językowym

W ubiegłym tygodniu (15 września 2008) niemiecka gazeta Handelsblatt
opublikowała swoją coroczną prestiżową listę czołowych 200 profesorów
ekonomii działających w niemieckim obszarze językowym (Niemcy, Austria i
niemieckojęzyczna część Szwajcarii). Lista rankingowa opiera się na przeglądzie
około 1200 autorów i ich publikacji w najważniejszych międzynarodowych
recenzowanych czasopismach. Oded Stark, profesor ekonomii na Wydziale Nauk
Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Ośrodku Badań nad
Migracjami, który również jest zatrudniony w uczelniach austriackich i
niemieckich, znalazł się w pierwszej piątce profesorów ekonomii niemieckiego
obszaru językowego: otwiera tę listę w Austrii i jest na drugiej pozycji w
Niemczech.
Profesor Stark jest zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim od 2005 roku.
Oprócz wykładów i seminariów, jakie prowadzi tu każdego roku, sprawuje opiekę
nad kilkoma doktorantami oraz inspiruje licznych studentów i pracowników. Jego
zajęcia dotyczące m.in. akumulacji kapitału ludzkiego i migracji siły roboczej
pozwalają młodym naukowcom zbliżyć się do granic nowoczesnej analizy
mikroekonomicznej. Ostatnio profesor Stark ufundował także nagrodę dla
młodych doktorów ekonomii za wybitne osiągnięcia publikacyjne (zob.:
http://www.wne.uw.edu.pl/displaynews.php?id_newsa=355).

Uniwersytet Warszawski cieszy się, mogąc zaliczyć profesora Starka do grona
swoich pracowników, i życzy mu dalszych sukcesów w jego znakomitej karierze
naukowej.

Całą listę rankingową można obejrzeć pod adresem:

http://www.handelsblatt.com/news/SingleClip.aspx?_t=dgtool&obj=1&id=2

