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ההוראה יעדי
חסומה רציונליות עד התועלת תורת ובסיס מלאה מרציונליות בכלכלה. רציונליות במושגי נדון בקורס
שמגיעות בתפיסות אקולוגית, ורציונליות קונסטרוקטיבית רציונליות של במושגים נדון מוגבלת. ורציונליות
מושג את ומרחיבים מאתגרים חדשים ממצאים בה ובדרך פמיניסטית, וכלכלה התנהגותית ככלכלה מזרמים

חובה. בשיעורים הנוכחות בכיתה. ודיונים טקסטים קריאת על יתבסס הקורס הרציונליות.
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