Program konferencji
pt. „Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność,
relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne”
14 marca 2018 r.
10.00 – Powitanie uczestników konferencji – Prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes PTE
– Wprowadzenie – Prof. Marian Gorynia, Przewodniczący Rady Naukowej PTE, „Współczesne
nauki ekonomiczne – tożsamość, ewolucja, klasyfikacje”
10.20 – 11.15 – I Panel (Komitet Nauk Ekonomicznych oraz Komitet Nauk o Finansach)
Prof. Bogusław Fiedor (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) – „Podział na ortodoksję
(mainstream) i heterodoksję w świetle potrzeby różnorodności metodologicznej w ekonomii".
Prof. Jerzy Wilkin (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa) - „Ekonomia a inne nauki społeczne.
Korzyści i trudności badań interdyscyplinarnych".
Prof. Andrzej Wojtyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – „Trwałe czy przejściowe
zmiany w badaniach ekonomicznych w reakcji na obecny kryzys?"
Prof. Stanisław Flejterski (Uniwersytet Szczeciński) – „Stan współczesnych nauk o finansach.
Status metodologiczny, struktura, otoczenie, paradygmaty”.
11.15 – 11.45 – dyskusja
11.45 – 12.40 – II Panel (Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania oraz Komitet Statystyki
i Ekonometrii)
Prof. Stanisław Sudoł (Wyższa Szkoła Menedżerska) – „Nauki o zarządzaniu. Przedmiot, granice i
miejsce w klasyfikacji nauk”.
Prof. Wojciech Czakon (Uniwersytet Jagielloński) – „Tożsamość nauk o zarządzaniu: rozwój,
legitymizacja, wyróżniki"
Prof. Mirosław Szreder (Uniwersytet Gdański) – „Rola badań statystycznych w naukach
ekonomicznych w świetle nowych możliwości określanych mianem Big Data”.
Prof. Krzysztof Jajuga (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) - „Ewolucja nauk
ekonomicznych – dylematy klasyfikacji dyscyplin”.
12.40 – 13.10 – dyskusja
13.10 – 13.50 – przerwa
13.50 – 14.45 – III Panel (Komitet Nauk Demograficznych oraz Komitet Nauk o Pracy
i Polityce Społecznej)
Prof. Irena E. Kotowska (SGH), prof. Jolanta Kurkiewicz (UE w Krakowie) – „Ewolucja badań
procesów ludnościowych oraz relacji między demografią a naukami ekonomicznymi".
Prof. Elżbieta Gołata (UE w Poznaniu), dr Maciej Beręsewicz (UE w Poznaniu) – „ Przyszłość
badań statystycznych wobec potrzeb społecznych i gospodarczych na przykładzie spisu
ludności”.
Prof. Marta Juchnowicz (SGH) - „Rozwój ZZl – w kierunku kapitału ludzkiego”.
Prof. Eugeniusz Kwiatkowski (Uniwersytet Łódzki) – „Kierunki i charakter badań w ekonomii
pracy oraz jej relacje do dziedzin i dyscyplin naukowych".
14.45 – 15.15 – dyskusja
15.15 – 15.30 – Zakończenie konferencji

