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Stellingen

1. Probleem
Voordat men kan staan op de schouders van reuzen, moet men deze eerst beklimmen.
2. Rationaliteit
Aannames over processen van wetenschappelijk ontdekken impliceren aannames
over psychologische processen, en vice versa.
3. Neurofarmacologie
Een deel van het redeneren in de neurofarmacologie kan worden gemodelleerd als
redeneren over kwalitatieve differentiaalvergelijkingen, en kan worden geassisteerd
door een computer.
4. Logica
Drogredenen zijn een deel van het redeneren in wetenschappelijk ontdekken, dit is
noodzakelijk voor het introduceren van nieuwe hypothesen door abductie.
5. Cognitie
Om de rationaliteit van (secundaire) cognitieve processen in het oplossen van symbolische wetenschappelijke problemen te begrijpen, is het ook nodig om te begrijpen
hoe deze processen worden gestuurd door (primaire) cognitieve processen van probabilistisch leren.
6. Computatie
Je hebt iets geleerd als je een deel van dezelfde output kunt berekenen met minder
input.
7. Theorie
Rationaliteit in ontdekken, in theorie, omvat het afleiden van hypothesen die het best
observaties verklaren, en het afleiden van experimenten die deze hypothesen het best
testen.
8. Praktijk
Rationaliteit in ontdekken, in de praktijk, omvat tevens het afleiden van de beste interventies in het ontwerpen van medicijnen, behandelingen, en experimentele condities om fenomenen te verkennen.
9. Ontdekken
Interdisciplinaire wetenschappers bouwen bruggen die ander wetenschappers niet
graag oversteken.
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