Proiect

Filosofia științelor politice.
Limitele și posibilitățile ale cercetării în științele politice: fundamentele
axiologice, epistemice, metodologice și ontologice ale științelor politice
Subdisciplina „Filosofia științei politice” (a nu se confunda cu subdisciplina „Filosofia
politică”) este, după părerea mea, subdisciplina în cadrul căreia fundamentele
axiologice, epistemice, metodologice și ontologice sau natura științifică a științelor
politice pot fi discutate corespunzător.
Filosofia științelor politice este probabil cea mai neglijată subdisciplină, totodată abia
în curs de dezvoltare. Proiectul meu surprinde pulsul actual al cercetării. Fiabilitatea
rezultatelor obținute ar trebui să fie asigurată printr-o abordare multilingvistică. În cele
ce urmează găsiți justificarea și obiectivele proiectului:
1.
2.
3.
4.

Filosofia științelor politice.
Semnificația centrală a multilingvismului.
Accentul meu de cercetare.
Obiectivele proiectului: Contribuții la înființarea subdisciplinei "Filosofia științei
politice".
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1 Filosofia științelor politice. Limitele și posibilitățile cercetării în științele
politice: fundamentele axiologice, epistemologice, metodologice și ontologice
ale științelor politice.
Există o filosofie generală a științei, extrem de bine dezvoltată, în cadrul filosofiei
însăși, în special începând cu secolul XX. În plus, în cadrul celor mai importante
discipline științifice există subdiscipline filosofice, cum ar fi filosofia fizicii, a biologiei, a
economiei, a psihologiei, a sociologiei etc. Pentru detalii despre stadiul cercetării
consultați:
Lohse, Simon/Reydon,Thomas, (Hg.), 2017: Grundriss Wissenschaftsphilosophie.
Die Philosophien der Einzelwissenschaften. Hamburg: Felix Meiner.
McIntyre, Lee/Rosenberg, Alex, (eds.), 2017: The Routledge Companion to
Philosophy of Social Science. London, New York: Routledge.
Verbeek/McIntyre (2017) afirmă în articolul lor "Why is there no philosophy of political
science?" că nu există o disciplină specială "filosofia științelor politice" cu o ancorare
instituțională corespunzătoare în sistemul științific, de exemplu programe de studii,
catedre sau reviste.
Dar există, după cum subliniază pe bună dreptate Verbeek/McIntyre, o varietate de
contribuții care se ocupă de limitele și posibilitățile cercetării în științele politice, precum
și de fundamentele teoretice științifice ale acesteia și, prin urmare, de întrebări
fundamentale ale disciplinei.
Filosofia științelor politice este probabil cea mai neglijată subdisciplină, totodată abia
în curs de dezvoltare. Proiectul meu surprinde pulsul actual al cercetării.
Întrebarea centrală a filosofiei științelor politice este, după părerea mea: Cum se poate
garanta științificitatea în științele politice? Din cauza specializării necesare, a orientării
empirice, precum și a concentrării pe teorii empirice, se pierd din vedere premise
filosofice importante. Pentru a discuta în mod adecvat fundamentele axiologice,
epistemice, metodologice și ontologice ale științei politice, este necesară această
subdisciplină "filosofia științelor politice". Întrebările centrale se referă, prin urmare, atât
la fundamentele, cât și la limitele și posibilitățile cercetării în domeniul științelor politice.
Proiectul este descris într-un articolul publicat în Academia Letters, Article 2379:
https://doi.org/10.20935/AL2379. Linkul către versiunea PDF de pe pagina mea de
internet: Philosophy of political science. Prolegomena of a neglected subdiscipline.
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2 Semnificația centrală a multilingvismului, demonstrată prin intermediul unei
probleme din filosofia cunoașterii
Limba și matematica sunt cele mai importante instrumente folosite de oamenii de
știință. Dacă privim doar limbajul ca instrument al științei, ies în evidență două
particularități: în primul rând existența mai multor mii de limbi, în al doilea rând, faptul
că oamenii de știință din întreaga lume se îndreaptă către publicare exclusivă în limba
engleză, lingua franca de astăzi.
Există mai multe argumente în favoarea necesității unei abordări multilingve.
Multilingvismul crește în primul rând eficiența limbii ca instrument al științei și în al
doilea rând contribuie la fiabilitatea rezultatelor științifice, deoarece rezultatele sunt
reproduse simultan într-o altă limbă. În al treilea rând, multilingvismul este cea mai de
bază cerință pentru multiculturalism. Prin urmare, merită ca fiecare om de știință să
publice în cel puțin încă o limbă în afară de engleză. Actualmente publicarea în limba
engleză este indiscutabil indispensabilă.
Necesitatea unei abordări multilingve este descris într-un articolul publicat în Academia
Letters, Article 3937: https://doi.org/10.20935/AL3937. Linkul către versiunea PDF de
pe pagina mea de internet:
Multilingualism or publication exclusively in English? The central importance of
multilingualism for science, the example of the philosophy of knowledge.
3 Accentul meu de cercetare
Cercetarea mea în cadrul subdisciplinei "Filosofia științei politice" s-a concentrat până
în prezent în special asupra metodologiei științei politice. Am argumentat că științele
politice necesită, respectiv ar trebui să se bazeze pe trei tradiții metodologice sau tipuri
de știință fundamental diferite:
 Tradiția

descriptivă: metodologie sau tipuri de știință empirică descriptivă.

 Tradiția

explicativă prognostică: metodologie sau tipurile de știință empirică

explicativă și empiric prognostică.
 Tradiția

practică: metodologie sau tipuri de știință practică (normativă,

pragmatică și tehnică): Table 1 Three traditions and ten levels of political
methodology.
Accentul este pus aici pe dezvoltarea unei metodologii practice (normative, pragmatice
și tehnice) care să completeze metodologia empirică (descriptivă, explicativă și
prognostică). În opinia mea, cunoștințele practice (normative, pragmatice și tehnice)
pot fi justificate rațional. Un articol despre aceste aspecte a fost publicat de Springer
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Nature Social Science, 2021, 1, 43. Methodology and political science: the discipline
needs three fundamentally different methodological traditions sau
https://doi.org/10.1007/s43545-020-00034-0.
Am încă două publicații pe această temă, dintre care una este un articol care a fost
publicat deasemena în 2021 în The European: A complementary model of political
consulting. Aici este linkul către versiunea PDF de pe pagina mea de internet:
Relationship between politics and science: a complementary model of political
consulting.
De asemenea am publicat o monografie, accesibilă integral și în internet (în două
versiuni technice: HTML și PDF):
„Methodenstreit“ und Politikwissenschaft.
Der methodologische Glaubenskrieg am Beginn des 21. Jahrhunderts zwischen
szientistischem Establishment und phronetischen Perestroikans, 2017.
Monografia este disponibilă doar în limba germană, dar rezumatul, introducerea și
graficele sunt accesibile și în limba engleză (59 de pagini):
„Methodenstreit“ and Political Science.
Methodological Science War at the Beginning of the 21st Century between the
scientistic Establishment and phronetic Perestroikans, 2018.
4 Obiectivele proiectului: Contribuții la înființarea subdisciplinei "Filosofia
științei politice"
Scopul principal al proiectului este de a contribui la crearea subdisciplinei "Filosofia științei
politice" prin cercetare și predare. Vă ofer o colaborare în domeniul cercetării precum și

al predării într-o subdisciplină a științelor politice care încă nu se predă în mod
systematic nicăieri în lume. Acesta ar fi cu siguranță primul avantaj major pentru orice
departament de științe politice.
Uniunea Europeană (UE) promovează multiculturalismul, iar multilingvismul este
fundamentul esenţial pe care se sprijină multiculturalismul. Acesta este al doilea
beneficiu pentru departamentul dumneavoastră.
Aici puteți găsi versiunile PDF ale acestui proiect în limba engleză și în limba germană:


Philosophy of Political Science. Limits and possibilities of political science
research: axiological, epistemic, methodological and ontological foundations of
political science.
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