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Raţionalitatea – cariera unui concept în cercetarea socială
Programul atelierului
Desfăşurare: marţi 29 martie 2011, între orele 17 şi 20
Locaţie: Sala de Consiliu a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Schitu Măgureanu 9
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Prezentare
Raţionalitatea cooperării în analiza eficienţei instituţionale
Aspecte ale raţionalităţii într-o cercetare despre superstiţii
Raţionalism critic în arhitectură şi urbanism
Geoparcul dinozaurilor
Testarea teoriei raţionalităţii
Raţionalizări şi motive ca forme de raţionalitate
Raţionalitatea în formarea impresiilor
Forme de raţionalitate în cercetarea jocurilor de noroc
Raţionalitatea discursurilor şi practicilor din jurul corpului “sănătos” în capitalismul
târziu
Rational choice in archaeology
Problematica iraţionalităţii în cadrul paradigmelor raţionaliste. Consecinţe
epistemologice şi metodologice
Raţionalităţi convergente în deontologia cercetării sociologice

***
Moderatori: Puiu Lăţea, Oana Mateescu, Cosima Rughiniş, Cosmin Toth

***
Teme de discuţie propuse:
Ce definiţii sau accepţiuni alternative pot fi formulate pentru raţionalitate şi iraţionalitate?
În ce fel definim „raţionalitatea” prin raportare la „raţionalizări”?
Ce rol are „egoismul” în definiţia raţionalităţii? Poate o decizie raţională să fie orientată către
bunăstarea celorlalţi?
Care sunt definiţiile folosite implicit în propriile cercetări?
Care este relevanţa consideraţiilor morale deontologice asupra deciziilor raţionale? Pot fi acestea
înţelese ca fiind raţionale sau iraţionale? Dar consideraţiile morale consecvenţialiste?
La ce ne foloseşte conceptul de raţionalitate? Ar putea fi înlocuit sau eliminat din interpretări?
***
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