WSTĘP
Kolejny numer kwartalnika zawiera zróżnicowane tematycznie teksty, choć przeważają w nim te związane z nauką ekonomii. Przyjmujemy także regułę, wynikającą
m.in. z dokonanej przez MNiSzW oceny periodyku, w wyniku której przyznano
mu 5 pkt., że w kolejnych numerach ukazywać się będzie minimum jeden tekst
anglojęzyczny. Jego autorem lub autorami mogą być nie tylko badacze pochodzący
z zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych, ale również autorzy polscy. Planujemy, iż w przyszłości liczba tekstów anglojęzycznych w naszym periodyku będzie
się zwiększać.
Efektywność jest jedną z zasadniczych kategorii w nauce ekonomii i naukach
o zarządzaniu. Jej istota i rozumienie podlegała jednak wraz z rozwojem obu dyscyplin istotnej ewolucji, pojawiły się nowe jej wymiary i metody pomiaru. W pierwszym z artykułów podjęta została próba dokonania swoistej syntezy tych poszukiwań i zmian oraz określenia nowych wymagań dotyczących typologii tej kategorii.
W następnym tekście, który z powodzeniem można umieścić w historii myśli ekonomicznej, podjęto rozważania nad niezwykle ważną ideą jakości życia społecznego.
Problematyka ta została współcześnie w ramach dominującego nurtu ekonomii
zepchnięta nieco na margines rozważań przez analizy dotyczące innych kategorii,
np. wzrostu gospodarczego. Często wskazywano i wskazuje się na pierwotny charakter wzrostu gospodarczego w stosunku do rozważań o jakości życia społecznego
czy wręcz analizuje się problem wzrostu gospodarczego w oderwaniu od rozwoju
społecznego. Problematyka tekstu dotyczącego wspierania kreatywności i innowacyjności w Unii Europejskiej dotyczy polityki gospodarczej, ale równie dobrze ze
względu na zastosowanie w analizie reguł multilevel governance może być plasowana
w ramach nauk o polityce publicznej. Nauki o polityce publicznej stały się jedną ze
specjalizacji Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, bowiem jednostka nasza
jako pierwsza w Polsce uzyskała prawo do nadawania stopnia doktora w tej nowej
dyscyplinie. Interesujący, ale zarazem wymagający przygotowania z zakresu filozofii
i teorii polityki jest tekst E. Tarnawskiego, utrzymany w konwencji eseju z zakresu
współczesnej myśli polityczno-prawnej.
Niniejszy numer „Studiów i Prac” zawiera również interesujące merytorycznie teksty przygotowane przez doktorantów, którzy starają się w ten sposób m.in.
sprostać nowym wymaganiom ustawowym związanym z otwarciem ich przewodów doktorskich. Potwierdzają oni interdyscyplinarność kwartalnika i jego dbałość
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o stwarzanie warunków rozwoju naukowego młodym pracownikom. Varia zawierają
sprawozdania z dwóch bardzo istotnych merytorycznie i organizacyjnie konferencji. Jednej ogólnopolskiej, dla młodych pracowników naukowych z całej Polski oraz
drugiej mającej środowiskowy charakter, jednak dotyczącej niezwykle ważnej problematyki istoty i źródeł niepewności oraz niestabilności we współczesnej Europie.
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