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PROFIL PROMOTORA 

 

 

Prof. UAM dr hab.  
Zbigniew Tworak 
Zakład Logiki i Metodologii Nauk 

Kontakt: 
 
Email: tworak@amu.edu.pl 

Strona zakładu: http://filozofia.amu.edu.pl/struktura-

instytutu/zaklad-logiki-i-metodologii-nauk  

 

Dyżur: poniedziałek, 11:00–13:00, pokój 225 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE 

 Teorie prawdy 

 Logika epistemiczna i jej zastosowania 

 Filozofia informacji 

 Filozofia matematyki 

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE 

 Kłamstwo kłamcy i zbiór zbiorów. O problemie antynomii, Wydawnictwo Naukowe UAM, 
Poznań 2004 

 Współczesne teorie prawdy, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009 
 Analogy and Diagonal Argument, Logic and Logical Philosophy, Vol. 15 (2006), s. 39-66 
 O pojęciu prawdy w intuicjonizmie matematycznym, Filozofia Nauki, 4(72), 2010, s. 49-76 
 Paradoks znawcy (The Knower Paradox), Filozofia Nauki, 3(75), 2011, s. 29-47  
 Logika przekonań warunkowych, Filozofia Nauki, 2(86), 2014, s. 37-54 

AKTUALNY PROJEKT BADAWCZY 

 Logika, informacja, wiedza. 

http://filozofia.amu.edu.pl/struktura-instytutu/zaklad-logiki-i-metodologii-nauk
http://filozofia.amu.edu.pl/struktura-instytutu/zaklad-logiki-i-metodologii-nauk


 
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 

Instytut Filozofii 

 

 

www.filozofia.amu.edu.pl 

 
 

2 

OBSZAR WSPÓŁPRACY KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ 

 Posiadam kontakty z logikami z różnych ośrodków akademickich w kraju. 

PROPONOWANA TEMATYKA DOKTORATÓW 

Problematyka i temat rozprawy doktorskiej musi być wynikiem namysłu i rozmowy z 

kandydatem/kandydatką. Poniżej podaję ogólne pola badawcze: 

 Analizy antynomii semantycznych na gruncie teorii prawdy. 

 Filozoficzne i formalne aspekty teorii prawdy. 

 Logika epistemiczna i jej zastosowania: problemy i łamigłówki. 

 Analizy pojęcia informacji. Wiedza a informacja. 

OCZEKIWANIA WZGLĘDEM KANDYDATÓW 

Podejmę współpracę z osobami posiadającymi podstawową wiedzę z zakresu filozofii oraz 

pogłębioną wiedzę z logiki formalnej. Aby zostać moim doktorantem lub doktorantką w ramach 

studiów doktoranckich w Instytucie Filozofii UAM, nie trzeba być absolwentem filozofii. Kandydaci 

powinni wykazywać się umiejętnością myślenie analitycznego oraz dobrą znajomością języka 

angielskiego. 

Zainteresowanych współpracą ze mną proszę o kontakt do końca kwietnia danego roku 

kalendarzowego oraz o przesłanie na mój adres mailowy następujących informacji: 

 Opis proponowanego problemu badawczego (do 4 stron). 

 Referencje, np. promotora pracy magisterskiej. 

 Streszczenie (pisanej) pracy magisterskiej (do 3 stron). 

 Listę publikacji (jeśli takowe posiadasz). 

 Życiorys. 

 Dane kontaktowe. 

POZOSTAŁE INFORMACJE O PROMOTORZE 

W Instytucie Filozofii UAM pracuję od 1985 roku. Jestem Kierownikiem Studiów Doktoranckich w 

Instytucie Filozofii UAM. Byłem promotorem kilku prac magisterskich z zakresu filozofii 

analitycznej i logiki filozoficznej, recenzentem kilku prac doktorskich i habilitacyjnych oraz 

recenzentem wydawniczym kilku książek i artykułów. Obecnie jestem promotorem jednej 

rozprawy doktorskiej. 


