Wykaz zagadnień egzaminacyjnych dla
doktorantów stacjonarnych I roku
Metodologia nauk społeczno-prawnych

1. Pojęcie nauki: nauka, teoria naukowa a prawda;
2. Problemy definicji prawdy i kryterium prawdy - prawda jako konwencja; rola konwencji w nauce,
dowód formalny a prawda.
3. Nauki dedukcyjne (formalne) a nauki empiryczne
4. Pojęcie wnioskowania indukcyjnego
5. Paradoks indukcji
6. Pojęcie falsyfikacji. Falsyfikacjonizm Karla Poppera jako kryterium naukowości zdań
7. Kontekst odkrycia i kontekst uzasadniania
8. Kryterium demarkacji
9/ Pojęcie rewolucji naukowej (Thomas Kuhn)
10,.Nauki przyrodnicze a nauki społeczne
11. Osobliwości nauk społecznych
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Czy rzeczywistość społeczna rządzona jest przez prawidłowości o charakterze
przyczynowym ?
Problem opóźnienia nauk społecznych w stosunku do przyrodniczych
Wpływ badań nauk społecznych na badana rzeczywistość (prognozy samospełniające się i
samodestrukcyjne)
Przewidywania i wyjaśnienia ex-post w naukach społecznych
Zagadnienie ideologicznego uwikłania nauk społecznych

12. Determinizm genetyczny, darwinizm społeczny, atomizm społeczny - granice korzystania z
dorobku nauk przyrodniczych w polityce.
13. Nauki humanistyczne a inne nauki społeczne
14. Działy nauk prawnych
15. Pojęcie dogmatyki prawa
16. Pytania walidacyjne i pytania interpretacyjne w dogmatyce prawa
17.Argumenty kwestionujące naukowy charakter dogmatyki prawa
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Brak twierdzeń ogólnych
Rola wartościowań w dogmatyce prawa
Sezonowość dogmatyki prawa
Brak postępu metodologicznego

18. Stanowisko naturalizmu i antynaturalizmu w metodologii nauk humanistycznych
19. Podobieństwa i różnice pomiędzy dogmatyka prawa a innymi naukami humanistycznymi
20. Zagadnienie metodologii interpretacji prawniczej – stanowisko formalizmu i antyformalizmu
21. Współczesny pozytywizm prawniczy – charakterystyka i główne kierunki
22. Polityka prawdy - spór o ewolucjonizm, a globalne ocieplenie. Postmodernizm filozoficzny.
Sondaże opinii a sondaż deliberatywny.
23. Koncepcje wolnej woli a odpowiedzialność za czyny - spór o granice sprawstwa w filozofii i
naukach społecznych (eksperyment Rat Park, determinizm społeczny, środowiskowy, historyczny).
24. Dowód formalny a argumentacja;
25. Logiczna poprawność argumentacji (rozumowania) w sensie ścisłym i praktycznym
(nieformalnym). Kontradyktoryjność i inteligibilność argumentacji.
26. Argumenty w polityce: pojęciowy oraz z konsekwencji.
27. Polityka a uwikłanie pojęciowe argumentacji - postpolityka jako zjawisko kształtujące
współczesną debatę publiczną.
28. Podstawowe błędy rozumowania (fallacies) i sposoby ich unikania: ignoratio elenchi, ad
verecundiam, ad hominem, petitio principii, równia pochyła, przyczyna i korelacja.

