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Geneza kolejnego wspólnego seminarium
RN PTE i KNE PAN
1.

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN – 9 września 2013
M. Gorynia, Klasyfikacja nauk ekonomicznych - dywergencja czy
konwergencja?
2. Komitet Nauk Ekonomicznych PAN – Warszawa 13 marca 2017
Klasyfikacja nauk ekonomicznych – dywergencja czy konwergencja?
• M. Gorynia, Uwagi wprowadzające
• B. Fiedor, Integracja vs. różnorodność w ekonomii w kontekście różnic
metodologiczno-filozoficznych. Perspektywa mikroekonomiczna
• K. Jajuga, Przemiany w naukach ekonomicznych a klasyfikacja
dyscyplin
• A. Wojtyna, Czy w wyniku obecnego kryzysu światowego zmienił się
zakres i sposób uprawiania ekonomii?

Aktualna oficjalna
Klasyfikacja nauk ekonomicznych
Obszar nauk społecznych
Dziedzina nauk ekonomicznych
Dyscypliny: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu,
towaroznawstwo
Subdyscypliny: Bogusław Fiedor

Wykaz obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
Lp.
1

Obszary wiedzy

Dziedziny nauki/
dziedziny sztuki

Obszar nauk humanistycznych Dziedzina nauk
humanistycznych

Dyscypliny naukowe/dyscypliny artystyczne
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

archeologia
bibliologia i informatologia
etnologia
filozofia
historia
historia sztuki
językoznawstwo
kulturoznawstwo
literaturoznawstwo
nauki o rodzinie
nauki o sztuce
nauki o zarządzaniu
religioznawstwo

Dziedzina nauk teologicznych
2

Obszar nauk społecznych

Dziedzina nauk społecznych

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

nauki o bezpieczeństwie
nauki o obronności
nauki o mediach
nauki o polityce
nauki o polityce publicznej
nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
pedagogika
psychologia
socjologia

Dziedzina nauk
ekonomicznych

1)
2)
3)
4)

ekonomia
finanse
nauki o zarządzaniu
towaroznawstwo

Dziedzina nauk prawnych

1) nauki o administracji
2) prawo
3) prawo kanoniczne

Wykaz obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
Lp.
3
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Obszary wiedzy
Obszar nauk ścisłych

Obszar nauk przyrodniczych

Dziedziny nauki/
dziedziny sztuki

Dyscypliny naukowe/dyscypliny artystyczne

Dziedzina nauk
matematycznych

1) matematyka
2) Informatyka

Dziedzina nauk fizycznych

1)
2)
3)
4)

astronomia
biofizyka
fizyka
Geofizyka

Dziedzina nauk chemicznych

1)
2)
3)
4)
5)

biochemia
biotechnologia
chemia
ochrona środowiska
technologia chemiczna

Dziedzina nauk biologicznych

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

biochemia
biofizyka
biologia
biotechnologia
ekologia
mikrobiologia
ochrona środowiska

Dziedzina nauk o Ziemi

1)
2)
3)
4)

geofizyka
geografia
geologia
oceanologia

Wykaz obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
Lp.

Obszary wiedzy

Dziedziny nauki/
dziedziny sztuki

Dyscypliny naukowe/dyscypliny artystyczne
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Obszar nauk technicznych

Dziedzina nauk technicznych

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

architektura i urbanistyka
automatyka i robotyka
biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
biotechnologia
budowa i eksploatacja maszyn
budownictwo
elektronika
elektrotechnika
energetyka
geodezja i kartografia
górnictwo i geologia inżynierska
informatyka
inżynieria chemiczna
inżynieria materiałowa
inżynieria produkcji
inżynieria środowiska
mechanika
metalurgia
technologia chemiczna
telekomunikacja
transport
włókiennictwo
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Obszar nauk rolniczych,
leśnych i weterynaryjnych

Dziedzina nauk rolniczych

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

agronomia
biotechnologia
inżynieria rolnicza
ochrona i kształtowanie środowiska
ogrodnictwo
rybactwo
technologia żywności i żywienia
zootechnika

Dziedzina nauk leśnych

1) drzewnictwo
2) leśnictwo

Dziedzina nauk
weterynaryjnych

Wykaz obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
Lp.
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Obszary wiedzy
Obszar nauk medycznych
i nauk o zdrowiu oraz
nauk o kulturze fizycznej

Dziedziny nauki/
dziedziny sztuki
Dziedzina nauk medycznych

Dyscypliny naukowe/dyscypliny artystyczne
1) biologia medyczna
2) medycyna
3) stomatologia

Dziedzina nauk
farmaceutycznych
Dziedzina nauk o zdrowiu
Dziedzina nauk o kulturze
fizycznej
8

Obszar sztuki

Dziedzina sztuk filmowych
Dziedzina sztuk muzycznych

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Dziedzina sztuk plastycznych

1) sztuki piękne
2) sztuki projektowe
3) konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Dziedzina sztuk teatralnych

dyrygentura
instrumentalistyka
kompozycja i teoria muzyki
reżyseria dźwięku
rytmika i taniec
wokalistyka

Przykładowe pytania do dyskusji
• Czy uważamy, że właściwe są liczba i nazwy dyscyplin
w dziedzinie nauk ekonomicznych?
• Czy charakterystyki (opisy) dyscyplin przygotowane przez CK
są zadowalające?
• Jak wygląda sytuacja z wydzielaniem subdyscyplin w ramach
poszczególnych dyscyplin nauk ekonomicznych?
• Czy granice między dyscyplinami są dobrze zarysowane?
Czy są trwałe, czy podlegają ewolucji? Jeśli tak, to w którą stronę?
• Jakie jest nasze podejście do badań interdyscyplinarnych
w ramach naszej dziedziny?
• A co z badaniami interdyscyplinarnymi wychodzącymi
poza naszą dziedzinę?
• Jaka jest specyfika rozwiązań polskich na tle rozwiązań światowych
(międzynarodowych albo obowiązujących
w wiodących krajach)?
• Jakie są skutki podziałów na dyscypliny w ramach nauk
ekonomicznych na kariery naukowe i prowadzone badania?

Ewentualna lektura
http://www.mariangorynia.pl/prasa/ekonomista/Ekonomia%20a%20inne%20nauk
i%20społeczne%20na%20początku%20XXI%20wieku.%20Między%20imperializme
m%20a%20kooperacją,%20Ekonomista_2008_nr_2.pdf
http://www.mariangorynia.pl/prasa/se/artykuly/Studia%202009%2034%20Gorynia%20Kowalski.pdf
http://www.mariangorynia.pl/prasa/inne/M.Gorynia-UEWrocław.pdf

http://www.mariangorynia.pl/prasa/ekonomista/Ekonomista_2013_nr_4.pdf
http://www.mariangorynia.pl/prasa/inne/Gorynia_Nauki_ekonomiczne_a_postul
at_2016.pdf
http://www.mariangorynia.pl/ksiazki/Changes_and_Challenges_2016.pdf
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