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NAGRODA
ALLIANZ EUROPEAN DEMOGRAPHER AWARD
DLA DR. JAKUBA BIJAKA

Z przyjemnością informujmy, że przyznaną po raz pierwszy nagrodę Allianz
European Demographer Award 2015 otrzymał nasz kolega i członek Komitetu
Redakcyjnego, Dr Jakub Bijak, zatrudniony jako Associate Professor na Uniwersytecie w Southampton (Wielka Brytania). Nagroda została ustanowiona aby uhonorować „wyróżniające się prace w dziedzinie zmian demograficznych w Europie … oraz
prekursorskie osiągnięcia w zakresie matematycznych, biologicznych, historycznych,
politycznych, społecznych, ekonomicznych lub jakościowych badań ludnościowych,
dokonanych przez badaczy będących na wcześniejszych etapach kariery naukowej.”
Nagroda przyznana została przez Kapitułę pod przewodnictwem Prof. Francesco
Billariego z Uniwersytetu Oksfordzkiego, w której skład wchodzili przedstawiciele
konsorcjum Population Europe, zrzeszającego ponad 30 wiodących europejskich
ośrodków badań ludnościowych, Europejskiego Stowarzyszenia Badań Ludnościowych (European Association for Population Studies, EAPS), oraz fundatora nagrody
– firmy Allianz SE. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 18 marca 2015 roku
w Berlinie, podczas sesji otwierającej czwarte Berlińskie Forum Demograficzne,
w którym brali udział goście ze świata nauki i polityki z Niemiec i innych krajów
europejskich.
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W uzasadnieniu przyznania wyróżnienia Kapituła podkreśliła interdyscyplinarny
charakter badań laureata. Dr Bijak otrzymał nagrodę Allianz głównie za prace
z zakresu rozwoju metod badań ludnościowych, w szczególności metod wywodzących się ze statystyki bayesowskiej, oraz ich zastosowań w takich obszarach jak
prognozowanie demograficzne, demografia konfliktów zbrojnych, migracje ludności
oraz wieloagentowe modelowanie procesów demograficznych.
W laudacji wygłoszonej przez Prof. Billariego podczas uroczystości wręczenia
nagrody podkreślona została pionierska rola badań nad niepewnością demograficzną,
ze szczególnym uwzględnieniem niepewności procesów migracyjnych. Książka
Dr. Bijaka pod tytułem Forecasting International Migration in Europe: A Bayesian
View (Springer, 2010), oparta na pracy doktorskiej napisanej pod opieką Prof. Marka
Kupiszewskiego i Prof. Jacka Osiewalskiego. Praca, obroniona w Kolegium Analiz
Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w 2008 roku, została uznana za „kamień
milowy” w rozwoju tego obszaru badań. Prace laureata na ten temat zostały wcześniej uhonorowane Medalem Prof. Jerzego Z. Holzera, przyznanym przez Komitet
Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk.
Dr Andreas Edel, Sekretarz konsorcjum Population Europe powiedział: „Dr Jakub
Bijak jest jednym z najbardziej obiecujących młodych naukowców. Wyciągane przez
niego wnioski teoretyczne pozwalają lepiej opisywać złożone zjawiska społeczne.”
Dr Bijak powiedział, że czuje się zaszczycony otrzymaniem nagrody Allianz, i że
postrzega ją jako „wyraz uznania dla prac prowadzonych razem ze współpracownikami w bardziej niszowych obszarach nauk ludnościowych, oraz jako docenienie
bogactwa tematycznego tak fascynującej dyscypliny, jaką jest demografia.”
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Nagroda Allianz European Demographer Award dla Dr. Jakuba Bijaka

Jakub Bijak jest absolwentem XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie.
Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w zakresie metod ilościowych
i systemów informacyjnych. Od zakończenia studiów pracował między innymi
w Międzynarodowym Trybunale Karnym ONZ do spraw byłej Jugosławii (ICTY)
w Hadze oraz w Środkowoeuropejskim Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych (CEFMR) w Warszawie. Razem ze współautorami opublikował 25 artykułów
między innymi w takich czasopismach jak Demography, Journal of the American
Statistical Association, czy Journal of the Royal Statistical Society A, oraz ponad
75 rozdziałów w monografiach, raportów i innych publikacji. Do tej pory wypromował troje doktorantów i osiemnaścioro magistrantów, był też recenzentem trzech
prac doktorskich. W związku z pracą w ICTY Dr Bijak zeznawał w 2013 roku jako
ekspert demograficzny w procesie Prokurator przeciwko Goranowi Hadžiciowi.
Dr Bijak jest żonaty i ma syna (4 lata). Żona Katarzyna jest ekspertem w zakresie
ryzyka kredytowego, a syn Jurek w tym roku zaczyna szkołę.
Szczegółowe informacje o nagrodzie można znaleźć na stronie Population
Europe, pod adresem: http://tinyurl.com/oprowl8. Wywiad z Dr. Bijakiem przeprowadzony tuż po uroczystości wręczenia nagrody Allianz, poświęcony roli niepewności w badaniach demograficznych, dostępny jest pod adresem http://tinyurl.com/
opqek2z.
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