
Filozofia w informatyce III 
 

Mamy przyjemność już po raz trzeci zaprosić na ogólnopolską konferencję 
naukową z cyklu „Filozofia w informatyce”, która odbędzie się w dniach 14-15 
grudnia 2017 r. w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. Temat przewodni tegorocznego spotkania to: Informatyczny świat 
a filozofia. 

Pierwsza konferencja z tego cyklu odbyła się na Politechnice Warszawskiej w 
roku 2015: http://calculemus.org/fli/; druga edycja odbyła się na Wydziale 
Filozoficznym UPJPII w Krakowie w roku 2016: http://calculemus.org/fi2/. 

Nasze spotkania mają za zadanie scalać różne polskie środowiska zajmujące się 
refleksją nad informatyką i służyć rozwojowi filozofii informatyki. Mamy 
nadzieję, że zapraszając specjalistów z różnych dziedzin przyczynimy się do 
rozwoju badań interdyscyplinarnych związanych z informatyką. Jesteśmy 
otwarci na uczonych spoza Polski, dlatego część wystąpień i publikacji może 
zostać przedstawiona w języku angielskim. 

W naszych dotychczasowych dyskusjach wokół filozofii w informatyce wyłoniła 
się pewna grupa tematów, którą chcielibyśmy zaproponować jako punkt wyjścia 
do dalszych dyskusji, ale zachęcamy również do przedstawiania propozycji 
rozszerzających tą tematykę: 

1. Informacja i obliczalność – pojęcia fundamentalne informatyki 

2. Metodologiczne wyzwania współczesnej informatyki 

3. Ontologiczne i epistemologiczne zaangażowanie informatyki 

4. Zagadnienia etyczne i prawne w informatyce 

5. Informatyczne aspekty nauk szczegółowych (biologia, fizyka, chemia, 
astronomia, psychiatria, psychologia, kognitywistyka, lingwistyka i inne) 

6. Filozoficzne aspekty technologii informacyjnych 

 
 
 



Organizatorzy Konferencji 
§ Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 

Patronat naukowy Konferencji 
§ Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
§ Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu 
§ Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej 

 
Wsparcie Konferencji 

§ Katedra Filozofii Przyrody Wydziału Filozoficznego UPJPII w Krakowie 
§ Katedra Filozofii Logiki Wydziału Filozoficznego UPJPII w Krakowie 
§ Zakład Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki (Wydział 

Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej) 
 
 

Terminy 
 
Uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na konferencję pod 
adres: lorayanz@gmail.com do dnia 15 listopada 2017 r. Wraz ze 
zgłoszeniem prosimy o podanie tematu planowanego wystąpienia i załączenie 
krótkiego streszczenia. Po akceptacji referatu prześlemy dalsze informacje 
organizacyjne. 
Wzorem poprzedniego roku planujemy przed konferencją rozpocząć dyskusję „w 
sieci”, zatem prosimy o nadsyłanie do dnia 24 listopada 2017 r. wstępnej 
wersji tekstu lub rozszerzonego streszczenia (do 1000 słów, format ODT, DOC 
albo DOCX) planowanego wystąpienia. Abstrakty zostaną zamieszczone na 
stronie  internetowej. 
Opłatę konferencyjną, wynoszącą 300 zł, należy uiścić do dnia 1 grudnia 2017 
r. przelewem na konto UAM: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 
W tytule przelewu należy podać cel subkonta /K00000698/ oraz swoje imię 
i nazwisko. 
 
 

Kontakt 
 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z sekretarzem konferencji 
mgr. Pawłem Ciniewskim: lorayanz@gmail.com 
 
W skład Komitetu Naukowego Konferencji wchodzą: 

• prof. dr hab. inż. Roman Słowiński (PP, PAN) 
• prof. UAM dr hab. Sławomir Leciejewski (UAM) 
• dr hab. inż. Mikołaj Morzy (PP) 
• dr Mariusz Szynkiewicz (UAM) 

 



W skład Komitetu Organizacyjnego Konferencji wchodzą: 
• dr hab. Sławomir Leciejewski, prof. UAM (UAM): slaaw@amu.edu.pl 
• dr hab. inż. Mikołaj Morzy (PP) 
• dr Lidia Godek (UAM) 
• dr Mariusz Szynkiewicz (UAM) 
• mgr Kinga Dułacz (UAM) 

 
Za stronę internetową Konferencji odpowiadają: 

• dr inż. Paweł Stacewicz i Jarosław Sokołowski (Politechnika Warszawska) 


