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ZAINTERESOWANIA BADAWCZE






Filozofia przyrody
Filozofia nauk ścisłych (astronomii, kosmologii, fizyki)
Kosmoekologia
Biokomunikacja / komunikacja niewerbalna
Etyka środowiskowa, biocentryczna, patocentryczna

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE








MONOGRAFIE
Honorata Korpikiewicz, Niebo jest w nas. Szkice z poznania nieba, Książka i Wiedza,
Warszawa 1989.
Honorata Korpikiewicz, Koncepcja wzrostu entropii a rozwój świata, Wydawnictwo
Naukowe UAM, Poznań 1988.
Honorata Korpikiewicz, Kosmogeneza. Człowiek w układzie planetarnym słońca, II wydanie,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2000.
Honorata Korpikiewicz, Kosmoekologia z elementami etyki holistycznej. Hipoteza GaiUransona, Wydawnictwo Prodruk, Poznań 2002.
Honorata Korpikiewicz, Kosmoekologia. Obraz zjawisk, Wydawnictwo Naukowe UAM,
Poznań 2006.
Honorata Korpikiewicz, Biokomunikacja. Jak zwierzęta porozumiewają się ze światem,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.
Honorata Korpikiewicz, Porozumienie w świecie zwierząt. Biokomunikacja, II wydanie,
Prodruk, Poznań 2016.
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AKTUALNY PROJEKT BADAWCZY


Kosmoekologia

Kosmoekologia jest wiedzą dotyczącą wpływu Kosmosu na biosferę, życie, jego modyfikacje i
rozwój, a także na pochodzenie życia na naszej planecie oraz narodziny życia we Wszechświecie.
Dziedzina ta może być realizowana jako nauka ścisła – z pogranicza kosmologii, astronomii,
biologii, ale także jako dział filozofii, rozważający problem, jakie parametry, procesy fizyczne oraz
kategorie bytu są konieczne do rozwoju życia oraz jak kosmoekologia wpływa na rozumienie
naszego miejsca w świecie.


Biokomunikacja

Biomunikacja to wiedza na temat komunikacji istot żywych. Szczególnie interesuję się komunikacja
niewerbalną zwierząt, a także ludzi - ich mową ciała, porozumieniem ze zwierzęciem,
porozumieniem międzygatunkowym. To ostatnie to nowość, prawdziwa terra incognita.


Etyka patocentryczna

Jest to dział etyki stawiający na czele problem cierpienia, zarówno ludzi jak i zwierząt.

OBSZAR WSPÓŁPRACY KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ
Prowadzę intensywną współpracę naukowo-badawczą z następującymi instytucjami:
Laboratorium Animal Studies, Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej, Towarzystwo
Antropozoficzne, Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Astro Asociation, PTTK, TOZ, PCK – oraz z
wieloma innymi organizacjami społecznymi.

PROPONOWANA TEMATYKA DOKTORATÓW
Tematyka zostanie wypracowana wspólnie z kandydatką/kandydatem. Jednakże chętnie podsunę
swoje propozycje. Mile widziana jest tematyka kosmoekologii, biokomunikacji, etyki, w ramach
których jeszcze wiele problemów czeka na pilne i gruntowne przebadanie. W w/w monografiach
zawarłam wiele pytań i wskazałam szereg takowych problemów, które są warte głębszego
rozważenia. Chociażby:








Zjawiska cykliczne i niecykliczne a rozwój Wszechświata
Relacyjna teoria Leibniza a kartezjańsko-newtonowski opis zjawisk
Prahinduska zasada kosmologiczna a rozwój
Elegancja rozwiązań matematycznych a prawda przyrodnicza
Rozwój przez regres. Wyjątek czy zjawisko powszechne?
Życie vs cierpienie. Etyka biocentryczna czy patocentryczna?
Błąd metodologiczny w biokomunikacji. Dlaczego człowiek uczy zwierzęta swojego języka
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OCZEKIWANIA WZGLĘDEM KANDYDATÓW
Od Kandydata oczekuję przede wszystkim uczciwości, solidności i pracowitości.
Poza tym mile widziane (choć nie konieczne) pewne doświadczenie pisarskie, orientacja w naukach
ścisłych albo nawet studia w tym kierunku – jeśli Kandydat chce się realizować w filozofii nauk
ścisłych, a także wrażliwość – jeśli chce realizować temat etyczny.
Jeśli jest Pani/Pan zainteresowan-a/-y współpracą ze mną i pisaniem pracy doktorskiej pod moją
opieką, to pierwszym krokiem do nawiązania współpracy jest zaaplikowanie na studia doktoranckie
w Instytucie Filozofii UAM (http://filozofia.amu.edu.pl/studia/doktoranckie/ ).
Przed zaaplikowaniem na studia doktoranckie (zazwyczaj termin mija na początku czerwca),
proszę przesłać na mój adres mailowy – najlepiej do końca kwietnia danego roku kalendarzowego –
następujący zestaw informacji:
• Opis problemu badawczego, jaki Pani/Pan chciałby podjąć w swej pracy doktorskiej (2-5 stron
wraz z orientacyjną literaturą przedmiotu);
• List motywacyjny;
• Curriculum Vitae;
• Streszczenie (pisanej) pracy magisterskiej (maksymalnie 5 stron);
• Jedną - dwie swoje publikacje;
• Dane kontaktowe (mail, telefon).
Po otrzymaniu dokumentów odpowiem celem uzgodnienia terminu przeprowadzenia rozmowy
(bezpośrednio lub na adres emailowy), mającej za zadanie dokonanie uzgodnień merytorycznych i
organizacyjnych.

POZOSTAŁE INFORMACJE O PROMOTORZE
Ukończone studia magisterskie z astronomii, fizyki teoretycznej oraz podyplomowe z
kulturoznawstwa.
Doktorat z nauk fizycznych na UJ.
Habilitacja z nauk społecznych w zakresie filozofii na UAM.
Profesor tytularny w dziedzinie filozofii, profesor zwyczajny UAM.
Zainteresowania pozanaukowe: pisarstwo, fotografia, turystyka, podróże, zwierzęta.
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