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Przeciêtnemu socjologowi "racjonalne dzia³anie" wci¹¿ kojarzy siê tylko z Weberem, tymczasem
modele teoriodecyzyjne cenione s¹ od dawna nie tylko w ekonomii (nagrody Nobla: Arrow, 1972;
Nash, Harsanyi, Selten, 1994; Sen, 1998; Kahneman, 2002; Aumann, Schelling, 2005), ale i w
socjologii, o czym œwiadczy pojawienie siê orientacji zwanej teori¹ racjonalnego wyboru oraz
kariera gry zwanej dylematem wiêŸnia jako ogólnego modelu kooperacji partnerów, których interesy
s¹ czêœciowo zbie¿ne, a czêœciowo rozbie¿ne. Teoria decyzji analizuje zasady wyboru najlepszego
dzia³ania przez aktora, dzia³aj¹cego w œwiecie, którego stany wspó³determinuj¹ wynik dzia³ania.
Sytuacje, w których "œwiatem" s¹ dla ka¿dego aktora dzia³ania innych aktorów, s¹ przedmiotem
zainteresowania teorii gier. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którym powy¿sza problematyka
wydaje siê interesuj¹ca. Tematy dobrane zosta³y tak, aby daæ przegl¹d wszystkich klasycznych
wyników w szerokim obszarze problemowym, obejmuj¹cym tak¿e elementy teorii gier
wielosobowych. Kurs koñczy siê egzaminem pisemnym (test uzupe³niania zdañ plus kilka zadañ
problemowych).

Tematy zajêæ
1. Typologia sytuacji decyzyjnych. Relacja preferencji i funkcja u¿ytecznoœci.
2. Podejmowanie decyzji w warunkach pewnoœci. Przyk³ady problemów optymalizacji.
3. Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka. Zasada maksymalizacji oczekiwanej u¿ytecznoœci.
Czy op³aca siê wierzyæ w Boga? (zak³ad Pascala)
4. Zasady racjonalnego dzia³ania w warunkach niepewnoœci.
5. Teoria decyzji Kahnemana-Tversky'ego (Nobel 2002).
6. Gry w postaci rozwiniêtej i normalnej. Pojêcie równowagi w sensie Nasha
7. Gry dwuosobowe o sumie zerowej i niezerowej. Randomizacja wyboru strategii. Ogólne
twierdzenie o istnieniu pary strategii w równowadze.
8. Dylemat wiêŸnia jako model pewnej klasy konfliktów spo³ecznych.
9. Czy ludzie zachowuj¹ siê racjonalnie? Gry eksperymentalne.
10. Strategie w grach powtarzanych. Turniej Axelroda (demonstracja rozgrywki na komputerze).
11. Gry w populacjach. Procesy ewolucyjne.
12. Dwuosobowe gry negocjacyjne. Problem targu w sensie Nasha i jego rozwi¹zania.
13. Gry n-osobowe dane w postaci funkcji charakterystycznej. Rdzeñ i wartoœæ Shapleya.
Zastosowanie do sieci wymiany i gier g³osowania (rozk³ad "si³y g³osu" w UE-25 i UE-27).
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