
10.30-11.00 - Otwarcie seminarium 
10.30-10.45 - prof. UAM dr hab. Piotr W. Juchacz (dyrektor Centrum DIKASTAI), Otwarcie 
seminarium i krótkie wprowadzenie do dyskusji: „O transformacji roli i znaczenia pojęć 
interesu własnego oraz emocji w rozwoju teorii demokracji deliberatywnej” 

10.45-11.00 - prof. UAM dr hab. Karolina M. Cern (dyrektor IF UAM ds. naukowych), Powitanie 
uczestników w imieniu IF UAM i krótkie posłanie „O znaczeniu badań prowadzonych w ramach 
doktoranckich grup badawczych”  

11.00 – 12.15 - Wykład gościnny w ramach Centrum DIKASTAI 

Moderator: prof. UAM dr hab. Piotr W. Juchacz 

11.00-11.45 - dr Michał Zabdyr-Jamróz (Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński) – „Rządzenie 
deliberatywne jako łączne uwzględnianie wiedzy eksperckiej, interesów własnych i emocji” 

11.45-12.15 - Dyskusja 

12.15-13.00 - Przerwa obiadowa 

13.00-14.00 - Sesja I: Wokół pojęcia interesu własnego  we współczesnej filozofii 
politycznej 
Moderator: prof. UAM dr hab. Karolina M. Cern 

Dyskutanci: dr Michał Zabdyr-Jamróz (CM UJ), dr Marcin Byczyński (UAM)

13.00-13.15 - mgr Marta Z. Huk (UAM) – „Pojęcie interesu własnego w teorii demokracji 
deliberatywnej Jane J. Mansbridge”  

13.15-13.30 - mgr Anna Piekarska (UAM) – „Mapa życia publicznego: interes własny, interes 
publiczny i dobro wspólne" 

13.30-14.00 – Dyskusja 

14.00-15.00 - Sesja II: Wokół pojęcia emocji we współczesnej filozofii praktycznej 
Moderator: prof. UAM dr hab. Piotr W. Juchacz 

Dyskutanci: prof. zw. dr hab. Ewa Nowak (UAM), dr Michał Zabdyr-Jamróz (CM UJ)
14.00-14.15 – mgr Joanna Dutka (UAM) – „Understanding the feedback between the conscious 
reasoning and the emotional response  in the light of dual aspect model of moral behaviour” 

14.15-14.30 – mgr Karolina Napiwodzka (UAM) – „Problem emocji u szkockich filozofów 
moralności i jego znaczenie dla współczesnej filozofii praktycznej" 

14.30-15.00 – Dyskusja 

15.00-15.15 - Podsumowanie seminarium

prof. UAM dr hab. Piotr W. Juchacz – „Interes własny i emocje we współczesnej filozofii 
politycznej: podsumowanie seminarium oraz dalsze perspektywy badań” 

15.15 - Zakończenie obrad 

Kontakt:
juchaczp@amu.edu.pl 

Spotkanie ma charakter otwarty

Miejsce obrad: 

Sala im. Kazimierza Ajdukiewicza, 
Instytut Filozofii UAM  
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