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Argumente empirice în cercetarea socială
Apel la contribuții
Școala doctorală de Sociologie a Universității din București, împreună cu Colegiul Noua Europă,
Journal of Social Theory and Research, Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology –
Compaso și Master of Research in Sociology vă invită, în data de 15 martie 2011, la discuții pe marginea
argumentelor empirice pe care le invocăm în cercetarea socială.
Seminarul este destinat tinerilor cercetători în disciplinele sociale și umaniste.
Vă invităm să participați cu scurte prezentări și exemple ale tipurilor de argumente empirice pe care
le invocați în cercetarea dumneavoastră.
Câteva dintre întrebările care vor ghida discuțiile sunt:
Metode de
cunoaștere a lumii

-

Comunități
organizaționale și
disciplinare în
cercetare

-

Ce metode folosim pentru a produce argumente empirice?
Cum apelăm și cum încercăm să ne distanțăm de cunoașterea noastră
cotidiană?
Cum apelăm la cunoașterea cotidiană a oamenilor despre care scriem?
Sunt ghidate argumentele noastre de ceea ce sperăm să găsim?
Ce precauții metodologice ne luăm când căutăm și când formulăm
argumente empirice?
În ce fel comunitățile organizaționale (de exemplu, comunitatea unei școli
doctorale) definesc stiluri legitime de argumente empirice?
În ce fel comunitățile disciplinare (sau sub-disciplinare) definesc stiluri
legitime de argumente empirice?
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Teorie și argumente
empirice

-

Argumente, date,
observații, evidență
empirică

-

Pot fi teoriile studiate empiric? Putem vorbi despre argumente empirice
atunci când încercăm să înțelegem teoriile dintr-un domeniu?
Ce relevanță au teoriile pe care ne sprijinim pentru argumentele noastre
empirice?
Ce concepte sunt potrivite pentru a descrie tipurile de argumente empirice
pe care le folosim? Când putem vorbi despre „date” sau despre „observații”?
Dar despre „evidență empirică”?

Vă invităm să trimiteți scurte prezentări (1000 - 3000 de cuvinte), format doc sau pdf, la adresa de
e-mail:

Prezentările trebuie să includă o scurtă prezentare a autorului, de aproximativ 100 de cuvinte, și
datele dvs. de contact (e-mail, eventual telefon). Vă rugăm să menționați în subiectul mesajului eticheta:
[Argumente empirice].
Data limită pentru primirea prezentărilor este: 3 martie 2011.
Agenda seminarului va fi difuzată după primirea și selecția contribuțiilor.
Pentru orice clarificări sau nelămuriri, vă rugam să ne scrieți:

Participanții la seminar vor avea oportunitatea de a publica versiuni extinse ale prezentărilor (3000 –
8000 de cuvinte, în limba engleză) în secțiunile de Research notes ale numerelor din aprilie și octombrie 2011
ale Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology - Compaso.
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