
A szerzőkről

Válogatáskötetünk szerzői között a viselkedéstudományi 
döntéselmélet nemzetközileg elismert szaktekintélyei mellett 
feltörekvő, tehetséges ifjú kutatókat is találhatunk. A szerzők 
kivétel nélkül olyan neves egyetemeken, kutatóintézetekben 
dolgoznak vagy tevékenykedtek korábban, amelyek e terület 
legfontosabb tudományos műhelyeinek számítanak. Közü-
lük külön is érdemes kiemelni két közgazdasági Nobel-díjast: 
Herbert Simont és Daniel Kahnemant, akiknek tudományos 
munkássága egybefonódott a döntéselmélet fejlődésével. 
A fiatalabb szerzők közül Dan Ariely és Daniel Goldstein ne-
vét emelhetjük ki, akik nagyon sokat tettek azért, hogy a vi-
selkedéstudományi döntéselmélet eredményeit a szélesebb 
közönség körében is ismertté tegyék.

DAN ARIELY
Tanulmányait a Tel-avivi Egyetemen és az Észak-Carolinai 
Egyetemen folytatta, majd kognitív pszichológiából (az Észak-
Carolinai Egyetemen) és gazdálkodástudományokból (a Duke 
Egyetemen) is doktori fokozatot szerzett 1996-ban, illetve 
1998-ban. Egy darabig a döntéselmélettel foglalkozó kutatókat 
tömörítő Society for Judgment and Decision Making elnöke is 
volt. Fő kutatási területe a viselkedéstudományi döntéselmé-
let, ebben a témában több, a szélesebb közönségnek szánt nép-
szerűsítő könyvet is írt. Jelenleg a Duke Egyetem professzora. 
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JEFF C. BRODSCHOLL
Tanulmányait a New York-i Egyetemen és a Columbia Egyete-
men folytatta, utóbbin szerzett doktori fokozatot is 2005-ben. 
Rövid ideig alma materében dolgozott, majd a magánszférá-
ban helyezkedett el. Jelenleg a BioVid Corporation menedzse-
reként dolgozik, amely gyógyszergyáraknak, biotechnológiai 
cégeknek és orvosi műszereket gyártó vállalatoknak nyújt pi-
ackutatási szolgáltatásokat.

COLIN F. CAMERER
A John Hopkins Egyetemen és a Chicagói Egyetemen folytatta 
tanulmányait, utóbbin mindössze 22 évesen a viselkedéstu-
dományi döntéselmélet témájában doktori fokozatot is szer-
zett 1981-ben. A viselkedéstudományi döntéselmélet mellett 
a kísérleti közgazdaságtannak is egyik meghatározó szemé-
lyisége, illetve az ő nevéhez köthető a viselkedéstudományi 
játékelmélet alapjainak a lerakása is. Jelenleg a California Ins-
titute of Technology (Caltech) professzora.

HANNAH CHANG
Egyetemi tanulmányait a Kaliforniai Egyetemen és a Colum-
bia Egyetemen végezte, majd a Columbia Egyetemen szerezte 
meg a doktori fokozatát is 2008-ban. Legfontosabb kutatási té-
mái közé a fogyasztói magatartás, a fogyasztói döntéshozatal 
és az információkeresés területe tartozik. Jelenleg a Singapore 
Management Egyetem tanársegédeként dolgozik.

DANIEL G. GOLDSTEIN
A Wisconsini Egyetem elvégzését követően a Chicagói 
Egyetemen szerzett mesterfokozatú diplomát, majd itt dok-
torált 1997-ben. Több neves egyetemnek és kutatóintézet-
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nek (pl. Harvard és Stanford) volt a vendégkutatója. Számos 
publikáció ja, szinte mind a döntéshozatallal foglalkozik, 
legfontosabb eredményeit a heurisztikák (a döntések során 
használt ökölszabályok) kutatásának területén érte el. Jelenleg 
a London Business School professzora és a Yahoo Research 
vezető kutatója.

CHRISTOPHER K. HSEE
A Hawaii Egyetemen folytatta egyetemi tanulmányait, majd 
doktori fokozatát a Yale Egyetemen szerezte 1993-ban. Leg-
fontosabb kutatási területei közé tartozik a viselkedéstudo-
mányi döntéselmélet, a fogyasztói magatartás és a boldogság 
pszichológiája. Jelenleg a Chicagói Egyetem professzora. 

ERIC J. JOHNSON
Egyetemi tanulmányait a Rutgers Egyetemen és a Carnegie 
Mellon Egyetemen folytatta, utóbbi intézményben szerezte 
doktori fokozatát is 1980-ban. A viselkedéstudományi dön-
téselmélet mellett intenzív kutatásokat folytat a marketing, 
a fogyasztói magatartás és az elektronikus kereskedelem te-
rületén. Számos neves amerikai egyetemen tanított és kutatott 
(pl. Stanford Egyetem, Carnegie Mellon Egyetem, Wharton 
Business School), jelenleg a Columbia Egyetem professzora.

DANIEL KAHNEMAN
Egyetemi tanulmányait a jeruzsálemi Héber Egyetemen vé-
gezte, majd ezután az izraeli hadsereg pszichológiai részlegén 
dolgozott. Leszerelését követően a kaliforniai Berkeley Egye-
temen doktori fokozatot szerzett 1961-ben. Állandó kutatótár-
sával Amos Tversky-vel megalkotta a kilátáselméletet, amely 
a viselkedéstudományi döntéselmélet egyik legfontosabb 
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eredménye. Munkásságáért 2002-ben közgazdasági Nobel-
díjat kapott. Tudományos pályája alatt számos neves egyetem 
kutatója volt, jelenleg a Princeton Egyetem emeritus profesz-
szora. 

GEORGE F. LOEWENSTEIN
Egyetemi tanulmányait a Brandeis Egyetemen végezte, 
majd 1985-ben doktori fokozatot szerzett a Yale Egyetemen. 
Az intertemporális döntések egyik legelismertebb kutatója, 
de emellett a kudarccal végződő tárgyalásokkal és az érzel-
mek és a viselkedések előrejelzésével is foglalkozik. Jelenleg 
a Carnegie Mellon Egyetem Társadalom- és Döntéstudomá-
nyi Tanszékének professzora.

KERRY F. MILCH
Legfőbb kutatási területe az intertemporális döntések, azon 
belül is azt vizsgálja, hogy az emberek hogyan képzelik el jö-
vőbeni énjüket sokéves távlatokban. Doktori fokozatát 2010-
ben szerezte meg a Columbia Egyetemen, amelynek Pszicho-
lógia Tanszékén jelenleg is dolgozik.

HERSH SHEFRIN
Egyetemi tanulmányait a Manitobai Egyetemen és Water-
looi Egyetemen folytatta. 1974-ben szerzett doktori fokozatot 
a London School of Economicson. Shefrin a viselkedés alapú 
pénzügytan egyik meghatározó alakja. Jelenleg a Santa Clara 
University Pénzügy Tanszékének professzora. 

HERBERT A. SIMON
A Wisconsini Egyetem elvégzését követően a Chicagói Egye-
temen szerzett doktori fokozatot 1943-ban. Noha végzettsége 
szerint politológus volt, számos tudományterület, így a kog-
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nitív tudományok, az információfeldolgozás, a mesterséges 
intelligencia és a döntéselmélet alapító atyjának tekintik. Sok-
rétű munkásságát 1978-ban közgazdasági Nobel-díjjal ismer-
ték el. 1949-től egészen 2001-ben bekövetkezett haláláig külön-
böző tanszékeken a Carnegie Mellon Egyetemen dolgozott. 

RICHARD THALER
A Case Western Reserve Egyetemen és a Rochesteri Egyete-
men folytatta tanulmányait, majd a Rochesteri Egyetemen 
doktorált 1974-ben. Fő érdeklődési területe a viselkedéstu-
dományi döntéselmélet, ezen belül is legtöbbet hivatkozott 
cikkei a viselkedés alapú pénzügytanhoz köthetők. A tudo-
mányos munkák mellett a szélesebb közönség számára is ír 
ismeretterjesztő műveket. Jelenleg a Chicagói Egyetem pro-
fesszora, ahol a Döntéskutatási Központ (Center for Decision 
Research) igazgatója.

AMOS TVERSKY
Fiatalon az izraeli hadsereg ejtőernyős alakulatánál szolgált, 
ahol kapitányi rangig jutott, és az Izraelben megszerezhető 
legmagasabb katonai kitüntetést nyerte el. Leszerelése után 
elvégezte az izraeli Héber Egyetemet, majd ezt követően 
doktori fokozatot szerzett a Michigani Egyetemen 1974-ben. 
A kognitív pszichológia egyik meghatározó egyénisége volt, 
a Daniel Kahnemannal közösen megalkotott kilátáselmélet 
mellett számos tudományos eredményt ért el ezen a terüle-
ten. Amos Tversky 1970-től egészen haláláig (1996) a Stanford 
Egyetemen kutatott és tanított. 

ELKE U. WEBER
Egyetemi tanulmányait a York Egyetemen és Harvard Egye-
temen végezte, utóbbin szerzett doktori fokozatot is 1984-ben. 
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Legfőbb kutatási területe a kockázat mellett hozott döntések. 
Több fontos nemzetközi tudományos társaságnak (Society for 
Mathematical Psychology, Society for Judgment and Decision 
Making, Society for Neuroeconomics) volt elnöke. Jelenleg 
a Columbia Egyetem professzoraként dolgozik, ahol többek 
között a Környezeti Döntések Kutatóközpont (Center for 
Re search on Environmental Decisions) társigazgatója.

NED WELCH
Tanulmányait a Michigani Egyetemen végezte, doktori 
fokozatát pedig a Carnegie Mellon Egyetemen szerezte meg 
1999-ben. Ezt követően elhagyta az akadémiai pályát, és a me-
nedzsment-tanácsadás területén helyezkedett el. Korábban 
a Mercer Management Consulting tanácsadójaként dolgozott, 
jelenleg a McKinsey & Co. partnere.


