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ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
Moje zainteresowania badawcze dzielą się na pięć głównych obszarów. Podstawowym obszarem
moich zainteresowań badawczych jest problematyka praw człowieka. Drugim obszarem
zainteresowania są współczesne oblicza procesów globalizacji. Trzeci dotyczy szeroko
rozumianej kultury publicznej, a więc także kultury politycznej i obywatelskiej oraz
społeczeństwa obywatelskiego. Czwarty obszar badawczy obejmuje edukację filozoficzną i
prawną w kontekście ich politycznego znaczenia. Najnowszy obszar zainteresowań badawczych
koncentruje się wokół sytuacji współczesnych mediów i ich wpływów na życie społeczne oraz
polityczne.
Ogólne: filozofia społeczna i polityczna, antropologia filozoficzna, aksjologia polityki, prawa
człowieka, filozofia prawa, etyka, medioznawstwo, filozofia praktyczna
Szczegółowe: kultura publiczna i polityczna, sfera publiczna, wolność słowa, etyka mediów,
godność człowieka, etyka i moralność w polityce, relacje między moralnością a prawem,
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społeczeństwo obywatelskie, monitoring instytucji publicznych, administracja publiczna,
globalizacja, marketing polityczny, komunikacja masowa, zrównoważony rozwój,
neofunkcjonalizm

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE
Książki autorskie:
 Prawa człowieka w kontekstach kulturowych, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii
UAM, Poznań 2010, s. 263;
 Kultura Publiczna. Refleksje wokół kondycji społeczeństwa i państwa polskiego
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2013, s.410.
Redakcje naukowe książek:
 P. Orlik i K. Przybyszewski (red.) Filozofia a sfera publiczna, Wydawnictwo Naukowe
Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2012, s. 658.
Najważniejsze artykuły:
 Der Entstehungsprozess eines neuen Systems im Rahmen des alten aus der Perspektive
der Menschenrechtsproblematik, w: Philosophie an der Schwelle des 21. Jahrhunderts, Hrsg.
E. Czerwińska-Schupp, Frankfurt am Main 2003, s. 295–319;
 Problem wolności słowa w społeczeństwie informacyjnym, w: Język. Rozumienie.
Komunikacja, pod red. M. Domaradzkiego, E. Kulczyckiego i M. Wendlanda, Poznań 2011,
s. 97–109;
 Sustainable development project as a new modernization proposal, w: Identities and
Modernizations, (ed.) T. Buksiński, Dia-Logos, vol.17, Peter Lang Verlag, Frankfurt am
Main 2013, s. 269-281.
 Mediale Manipulationen im Kontext derMediatisierung von Politik, w: Lingua and
Communitas, nr 23, 2013, s. 79-91.
 Negatywność ekonomicznych procesów globalizacyjnych, w: Chorzowskie Studia
Polityczne, nr 8, 2014, s.13-24.
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 Kultura polityczna w kontekście procesu legitymizującego władzę polityczną, w: Władza
Sądzenia, nr 4, 2014, s. 50-63.
 Kultura obywatelska w społeczeństwie konsumpcyjnym, w: Civitas. Studia z Filozofii
Polityki, nr 18, 2016, s.110-125.

AKTUALNY PROJEKT BADAWCZY
Jestem twórcą koncepcji Kultury Publicznej. W ramach tej koncepcji Kultura Publiczna składa
się z kultury politycznej oraz kultury obywatelskiej, które to posiadają własne atrybuty w
postaci: kultury zaufania, kapitału społecznego i kultury prawnej. Przyjąłem, że owe atrybuty w
ramach kultury obywatelskiej należy badać przez pryzmat polityczności, zaś w ramach kultury
politycznej przez pryzmat zarządzania politycznością. W związku z powyższym obecne badania
koncentrują się wokół tych trzech atrybutów Kultury Publicznej.
OBSZAR WSPÓŁPRACY KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ
Współpracuję z różnymi ośrodkami akademickimi (zwłaszcza z Uniwersytetem Warszawskim,
Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie), a
także z organizacjami pozarządowymi (zwłaszcza z Helsińską Fundacją Praw Człowieka). W
ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadziłem badania monitoringowe w
takich programach, jak: Courtwatch, Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce, Monitoring
wyborów samorządowych w publicznych mediach. Pełnię funkcję sekretarza Wydawnictwa
Naukowego Instytutu Filozofii UAM oraz funkcję Managing Editor w czasopiśmie Lingua ac
Communitas. Jestem członkiem Rady Recenzentów dwóch czasopism: Władzy Sądzenia oraz
Chorzowskich Studiów Politycznych. Podczas X Zjazdu Filozoficznego w Poznaniu 2015
pełniłem funkcję sekretarza sekcji Filozofii Społecznej i Politycznej. Jestem także członkiem
międzynarodowego towarzystwa naukowego IPSA (Internatonal Political Science Association).

PROPONOWANA TEMATYKA DOKTORATÓW
Przykładowe zagadnienia które mogą być podjęte w ramach przygotowywanej rozprawy
doktorskiej pod moją opieką:
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1.) Filozofia społeczna (klasyczna i współczesna; historia filozofii społecznej; historiozofia
/historyczność uspołecznienia, rozwój społeczny/; granice między sferą publiczną a prywatną;
antagonistyczne sfery publiczne; racjonalność aksjologiczna i instrumentalna; koncepcje umowy
społecznej; świadomość społeczna; problem natury człowieka; problem wspólnotowości).
2.) Filozofia polityczna i polityki (klasyczna i współczesna; historia filozofii politycznej,
polityczność a polityka; teologia polityczna doktryny polityczne /liberalizm, socjalizm,
konserwatyzm/; problem sprawiedliwości; problem społeczeństwa obywatelskiego; problem
globalizacji; teorie demokracji /np. elitarystyczna koncepcja demokracji/; pluralizm
aksjologiczny; problem suwerennej władzy).
3.) Filozofia kultury (kultura publiczna i polityczna, komunikacja polityczna).
4.) Etyka życia publicznego (etyki stosowane /np. etyka dziennikarza, urzędnika publicznego/;
zagadnienie zawodu zaufania publicznego; etyka mediów; etyka biznesu; tolerancja i nienawiść
w życiu publicznym; poprawność polityczna; konflikt wartości w sferze publicznej; problem
klauzuli sumienia).
5.) Filozofia prawa (teoria a filozofia prawa /realizm prawniczy, jusnaturalizm/; prawa
człowieka; państwo prawa a państwo prawne; racjonalność prawa; instrumentalizacja prawa;
obowiązywanie prawa; stosowanie prawa; filozofia kary kryminalnej).

OCZEKIWANIA WZGLĘDEM KANDYDATÓW
Moje badania mają charakter interdyscyplinarny, dlatego też bardzo chętnie podejmę się
współpracy z Kandydatkami bądź Kandydatami, którzy ukończyli inne studia magisterskie bądź
doktoranckie aniżeli filozoficzne. Dobrze widziana jest znajomość angielskiego lub
niemieckiego co najmniej na poziomie średniozaawansowanym. Jeśli jest Pani/Pan
zainteresowan-a/-y współpracą ze mną i pisaniem pracy doktorskiej pod moją opieką, to
preferuję wpierw spotkanie w „cztery oczy” do końca kwietnia w danym roku akademickim
(wcześniej prosiłbym o uzgodnienie terminu spotkania za pomocą poczty elektronicznej),
podczas którego oczekuję przedstawienia głównego zagadnienia problematyki rozprawy.
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. Studia doktoranckie trwają cztery lata i można na nich
otrzymywać stypendium doktoranckie, o ile naukowo pracuje się intensywnie.
POZOSTAŁE INFORMACJE O PROMOTORZE
HTTPS://PL.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/KRZYSZTOF_PRZYBYSZEWSKI
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