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Mając na uwadze fundamentalne znaczenie instytucji dla kształtowania ładu społecznogospodarczego i ich zasadniczy wpływ na działania aktorów stosunków społecznych,
a jednocześnie zdając sobie sprawę ze złożoności i wieloaspektowości samego pojęcia
instytucji zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnym seminarium naukowym:

Wokół metody. Jak badać instytucje?
Wykład wprowadzający do dyskusji wygłosi

prof. dr hab. Jerzy WILKIN
(IRWiR PAN)
Wykład stanowić będzie rozwinięcie wybranych treści przedstawionych przez Pana Profesora
w najnowszej publikacji Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna
perspektywa ekonomii (Warszawa 2016).
Spotkanie postrzegamy jako punkt wyjścia do pogłębienia dialogu na temat specyfiki metod
badawczych stosowanych do analizowania instytucji przez przedstawicieli szeroko pojętych
nauk społecznych i humanistycznych.
Seminarium adresujemy do szerokiego kręgu odbiorców wychodząc z założenia, że taka
właśnie szeroka, interdyscyplinarna dyskusja pozwoli z jednej strony rozpoznać zalety,
a z drugiej – zdać sobie sprawę ze słabości metod badawczych właściwych dla paradygmatów
obowiązujących dziś w naukach społecznych. Punktem wyjścia chcemy uczynić próbę
uchwycenia do czego w istocie sprowadza się swoisty, przyjmowany przez przedstawicieli
poszczególnych dyscyplin konsensus dotyczący metod formułowania i testowania hipotez oraz
wymogów uznawania za prawdziwe stwierdzeń składających się następnie na akceptowany
przez nas opis rzeczywistości społeczno-gospodarczej.
Dyskusja nad problematyką metodologiczną wydaje się istotna zwłaszcza, jeśli wziąć pod
uwagę fakt, iż w ostatnich latach mamy do czynienia z nasileniem się przejawów tzw.
naukowego imperializmu, którego jedną z form jest przenoszenie swoistych „stylów” dociekań
naukowych (technik i standardów badań oraz akceptowanych form prowadzenia dyskursu
naukowego) z jednych dyscyplin naukowych na inne. Jednym z najłatwiej dostrzegalnych
przejawów tego rodzaju tendencji jest imperializm samej ekonomii. Należy przy tym podkreślić,
że próby przenoszenia charakterystycznego dla ekonomii ortodoksyjnej podejścia badawczego
mogą dać wartościowe efekty, czego przykładem jest ekonomiczna analiza polityki rozwijana
przez reprezentantów teorii wyboru publicznego. Z drugiej strony mamy jednak cały szereg
przykładów świadczących o tym, że tendencje tego rodzaju często owocują pomijaniem
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istotnych aspektów analizowanych zagadnień, które są pomijane tylko dlatego, że nie da się ich
uchwycić przy zastosowaniu właściwej dla ekonomii ortodoksyjnej metody badawczej
(przykładem może być tu choćby sformalizowane modelowanie rozwoju gospodarczego
z pominięciem roli trudnych do skwantyfikowania, osadzonych w kulturze, instytucji
nieformalnych). Proponowany przez nas dialog wydaje się stanowić niezbędny krok w kierunku
podejmowania prób wyjścia poza tego rodzaju ograniczenia.
Podczas spotkania chcemy skoncentrować się na następujących problemach:
 zróżnicowanie metodologiczne ekonomii instytucjonalnej (sensu largo),
 dominujące w ekonomii ortodoksyjnej sformalizowane metody ilościowe i ocena
zasadności ich stosowania do analizowania instytucjonalnych uwarunkowań gospodarki,
 metody analizy jakościowej i ilościowej stosowane w pozostałych naukach społecznych.
Termin seminarium: 7 listopada 2016 r.
Miejsce:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-255 Łódź
Budynek T, Sala T401

Organizatorzy:

Forum Myśli Instytucjonalnej
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Zgłoszenia:

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać do 15 października 2016 r. na
adres poczty elektronicznej dr Joanny Dzionek-Kozłowskiej:
jdzionek@uni.lodz.pl
Uczestników prosimy o dołączenie krótkiej noty ze wskazaniem afiliacji,
dyscypliny naukowej oraz głównych obszarów badawczych.

Publikacja:

Organizatorzy przewidują możliwość publikacji artykułów powstałych jako
pokłosie udziału w seminarium w numerze tematycznym czasopisma
„Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” (10 punktów MNiSW) oraz
w „Przeglądzie Prawa Publicznego” (7 punktów MNiSW).
Teksty w językach polskim i angielskim prosimy nadsyłać do 31.01.2017 r.
Jednocześnie zaznaczamy, że warunkiem publikacji artykułu jest jego
zgodność z tematyką seminarium, dostosowanie go do wymogów
redakcyjnych oraz pozytywne przejście przez stosowaną w periodykach
procedurę recenzji.

Organizatorzy nie pobierają opłat za udział w seminarium.
Aktualności i pozostałe szczegóły dotyczące seminarium będą zamieszczane na stronach:
forummi.pl
http://www.hmeihg.uni.lodz.pl/seminarium2016.html
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