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PROFIL	PROMOTORA	

	

	

Dr	hab.	Karolina	M.	Cern	
Dyrektor	IF	UAM	ds.	naukowych	
Zakład	ETYKI	

Kontakt:	
	
Email:	cern@amu.edu.pl	
Strona	zakładu:	
http://filozofia.amu.edu.pl/struktura-
instytutu/zaklad-etyki/		
	
	
Dyżur:	poniedziałek,	10:00–11:00,	pokój	XX;	
															czwartek,	10:00-11:00,		XX	

ZAINTERESOWANIA	BADAWCZE	

1.	 Filozofia	 prawa;	 demokratyczna	 legitymizacja	 prawa;	 procesy	 integracji	 Unii	 Europejskiej,	
problem	 jej	deficytu	 i	 legitymizacji	demokratycznej,	w	szczególności	prawa	unijnego;	zagadnienie	
samokonstytucjonalizacji	 UE	 (prawnej,	 instytucjonalnej,	 horyzontalnej);	 transformacja	 władzy	
komunikacyjnej	we	władzę	administracyjną;	trójpodział	władzy;	rozum	publiczny.	

2.	 Filozofia	 moralności;	 konstrukcja	 norm	 moralnych;	 różnica	 pomiędzy	 normami	 moralnymi	 a	
wartościami;	 problematyka	 par	 excellence	 moralna,	 czyli	 zagadnienie	 sprawiedliwości	 –	
prawnoinstytucjonalnej	 i	 społecznej;	 teoria	 dyskursu	 (ani	 nie	 dialogu,	 ani	 nie	 komunikacji	
bynajmniej!);	kompetencje	moralno-dyskursywne	w	społeczeństwie	demokratycznym.	

3.	 Normatywne	 podejście	 do	 sfery	 publicznej,	 problematyka	 sfery	 publicznej	 w	 UE	 (w	 tym	
transnarodowych	 sfer	 publicznych)	 oraz	 konstruowania	 tożsamości;	 rozróżnienie	 pomiędzy	
obyczajnością,	 etycznością	 (autentycznymi	 formami	 życia)	 oraz	 moralnością	 na	
postkonwencjonalnym	poziomie	rozwoju	(jednostek	oraz	osób);	procesy	racjonalizacji	sfer	życia.					
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NAJWAŻNIEJSZE	PUBLIKACJE	

• Karolina	M.	Cern,	Wokół	monografii	The	Future	of	Europe.	Democracy,	Legitimacy	and	Justice	
after	 the	 Euro	 Crisis,	 ed.	 Serge	 Champeau,	 Carlos	 Closa,	 Daniel	 Innerarity,	Miguel	 Poaires	
Maduro,	Rowman	&	Littlefield	International,	London,	New	York	2015,	ss.	296,	ISBN	978-1-
78348-113-2,	Przegląd	Sejmowy,	Nr	6/2016.	

• Karolina	 M.	 Cern,	 „Jak	 rozumieć	 rolę	 konstytucji	 we	 współczesnym	 społeczeństwie	
demokratycznym?”,	Studia	Prawno-Ekonomiczne,	Nr	101/2016.	

• Karolina	 M.	 Cern,	 “Refleksyjność	 w	 koncepcji	 sfer	 publicznych	 Jürgena	 Habermasa”,	 w:	
Krzysztof	J.	Kaleta,	Paweł	Skuczyński	(red.),	Refleksyjność	w	prawie.	Konteksty	i	zastosowania,	
Wydawnictwo	Uniwersystetu	Warszawskiego,	Warszawa	2015,	ss.	53-85.	

• Karolina	M.	Cern,	“On	the	Intrinsic	Correlation	Between	Public	Legitimation	of	Democratic	
Law	and	Discursive	Competencies	of	Citizens”,	Filozofia	Publiczna	i	Edukacja	Demokratyczna	
/	Public	Philosophy	&	Democratic	Education,	Vol.	3,	No.	2,	2014,	ss.	57-67.	

• Karolina	M.	Cern,	“On	the	Constructivist	Premise	of	Constitutional	Patriotism	as	a	Normative	
Idea”,	w:	Zirk-Sadowski	Marek,	Wojciechowski	Bartosz,	Cern	Karolina	M.	(eds.),	Towards	the	
Recognition	 of	 Minority	 Groups:	 Legal	 and	 Communication	 Strategies,	 Ashgate,	 Farnham,	
2014,	ss.	221-236.	

• Karolina	M.	Cern,	The	Counterfactual	Yardstick.	Normativity,	Self-Constitutionalisation	and	the	
Public	Sphere,	Peterg	Lang	Verlag,	Frankfurt	am	Main,	2014.	

• Karolina	M.	 Cern,	 Bartosz	Wojciechowski,	 „Święty	Graal	 dziedzictwem	przyszłości,	 czyli	 o	
poszukiwaniu	wspólnej	 kultury	 prawnej	w	 praźródłach	 prawa	 unijnego,	 PRINCIPIA,	 Tom	
LVII-LVIII,	Kraków	2013,	ss.	165-190.	

• Karolina	 M.	 Cern,	 Bartosz	 Wojciechowski,	 O	 koniecznych	 związkach	 między	 dyskursem	
prawnym	a	moralnym”,	PRINCIPIA,	Tom	LIV-LV,	Kraków	2011,	ss.	191-221.	

• Karolina	M.	Cern,	„Demokracja	jako	forma	życia	w	XXI	wieku”,	w:	Karolina	M.	Cern,	Piotr	W.	
Juchacz,	 Ewa	Nowak	 (red.),	Edukacja	 demokratyczna,	Coopera,	Wydawnictwo	Naukowe	 IF	
UAM,	Poznań	2009,	ss.	61-74.	

• Ewa	Nowak,	Karolina	M.	Cern,	Ethos	w	życiu	publicznym,	PWN,	Warszawa	2008.	

AKTUALNY	PROJEKT	BADAWCZY	

Poprzednie	projekty	badawcze,	w	których	byłam	głównym	wykonawcą:	
	
1.	 Tytuł	 projektu:	EduWel	 –	Education	 as	Welfare.	 Enhancing	 opportunities	 for	 socially	 vulnerable	
youth	 in	 Europe,	Marie	 Curie	 Initial	 Training	Network	 (2009-2013),	 7th	 Framework	 Programme,	
European	 Commission;	 Partner:	 Centrum	 Studiów	 nad	 Polityką	 Publiczną	 UAM	 w	 Poznaniu;	
kierownik	zespołu	polskiego:	prof.	dr	hab.	M.	Kwiek.	
2.	 Tytuł	projektu:	Towards	human	 rights	 based	approach	 to	 intellectual	 property	 –	 from	 theory	 to	
practice.	(2009-2010);	Swedish	Research	Institute;	partner	polski:	Katedra	Teorii	i	Filozofii	prawa;	
kierownik	zespołu	polskiego:	dr.	hab.	prof.	UŁ	Bartosz	Wojciechowski.	
3.	Tytuł	projektu:	Rola	zasady	wzajemnego	uznania	i	moralności	instytucjonalnej	w	uzasadnianiu	oraz	
(re)dystrybuowaniu	 praw	 człowieka;	 (2010	 -	 2012);	 Opus	 H	 03,	 edycja	 39;	 Ministerstwo	 Nauki	 i	
Szkolnictwa	 Wyższego,	 nr	 grantu:	 NN	 110237839;	 kierownik	 projektu:	 prof.	 zw.	 Marek	 Zirk-
Sadowski.	
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Bieżący	projekt	badawczy,	w	którym	jestem	głównym	wykonawcą:	

4.	Tytuł	projektu:	Demokratyczna	legitymizacja	wpływu	orzeczeń	sędziowskich	na	system	stanowienia	
prawa	/	Democratic	Legitimization	of	the	Judicial	Rulings’	Influence	on	a	System	of	Law-Making;	(VII	
2016	 –	 VI	 2019),	 OPUS,	 NCN,	 Nr	 2015/19/B/HS5/03114;	 kierownik	 projektu:	 prof.	 Bartosz	
Wojciechowski	 (UŁ),	 Kierownik	 Wydziału	 Prawa	 Europejskiego	 Biura	 Orzecznictwa	 Naczelnego	
Sądu	Administracyjnego	RP.			

Głównym	przedmiotem	badawczym	projektu	są	rola	i	funkcje	orzeczeń	wydawanych	przez	
sędziów	 w	 demokratycznym	 państwie	 prawa.	 Dotychczasowe	 tak	 naprawdę	 dychotomiczne	
rozumienie	orzeczeń:	albo	sędzia	aplikuje	prawo,	albo	sędzia	tworzy	prawo—co	na	gruncie	prawa	
polskiego	 czy	w	ogóle	w	 tradycji	 prawa	ustawowego	 rodzi	 zawsze	podejrzenia,	 że	przekracza	on	
swoje	kompetencje—jest	zbyt	sztywne	i	zarazem	wąskie,	aby	uchwycić	rzeczywisty	wpływ	orzeczeń	
sędziowskich	 na	 pozostałych	 instytucjonalnych	 aktorów	 systemu	 stanowienia	 prawa.	 Takie	
rozumienie	 nie	 pozwala	 na	 wyartykułowanie	 tych	 normatywnych	 oczekiwań	 wobec	 władzy	
sędziowskiej,	 które	 zrodziły	współczesne	 społeczeństwa	demokratyczne,	w	 szczególności	 państw	
członkowskich	 Unii	 Europejskiej.	 Orzeczenia	 sędziowskie	 powinny	 również	 pełnić	 funkcje	 racji	
publicznych,	podobnie	jak,	zdaniem	Ronalda	Dworkina,	debaty	sejmowe	artykułują	racje	publiczne	i	
związane	są	z	konstrukcją	zasad	moralności	politycznej.	

Podstawowym	bowiem	współczesnym	problemem,	przynajmniej	Unii	Europejskiej,	 jest	 jej	
postępująca	ekonomiczna	 konstytucjonalizacja,	 która	 istotnie	wpływa	na	 prawne,	 polityczne	 oraz	
społeczne	 funkcjonowanie	 jej	 państw	 członkowskich.	 Jednakże	 nie	 samo	 pojęcie	
konstytucjonalizacji,	 związane	 z	 dynamicznym	 rozumieniem	 prawa	 unijnego	 a	 w	 konsekwencji	
również	prawa	państw	członkowskich,	ale	ekonomiczny	charakter	tego	zjawiska	budzi	uzasadnione	
obawy.	W	literaturze	przedmiotu	mówi	się	nawet	o	tym,	że	ekonomiczna	konstytucjonalizacja	Unii	
Europejskiej	doprowadziła	do	kryzysu	społecznego	oraz	sprawiedliwości	społecznej—gdyż	państwa	
członkowskie	 nie	 są	w	 stanie	 zabezpieczyć	 swych	 obywateli	 przed	 negatywnymi	 skutkami	 zasad	
wolnego	 rynku,	 które	 w	 Unii	 zostały	 wprowadzone.	 Dlatego	 też	 pisze	 się	 nawet	 o	 kryzysie	
państwowości,	który	w	oczywisty	sposób	uderza	też	we	władzę	sędziowską.	

OBSZAR	WSPÓŁPRACY	KRAJOWEJ	I	MIĘDZYNARODOWEJ	

Współpracuję	z	większością	pracowników	naukowych	z	WPiA	w	Polsce,	w	szczególności	z	UŁ,	UJ,	
UW,	ale	zdecydowanie	nie	tylko	z	tych	ośrodków.	Ponadto	regularne	kontakty	zawodowe	utrzymuję	
m.in.	z	prof.	Elaine	Unterhalter	z	UCL	Institute	of	Education,	University	of	London;	z	José	Manuelem	
Arhoso	Linharesem	z	Instituto	Jurídico	da	Faculdade	de	Direito	da	Universidade	de	Coimbra;	z	Anne	
Wagner,	Editor-in-Chief	of	the	International	Journal	for	the	Semiotics	of	Law	(IJSL);	oraz	Manuelem	
Jiménezem	Redondo	z	Departamento	de	Filosofía,	Universidad	de	Valencia.		
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PROPONOWANA	TEMATYKA	DOKTORATÓW	

Z	badawczym	zainteresowaniem	oraz	 instytucjonalnym	zaangażowaniem	będę	współpracowała	 z	
osobami,	których	zainteresowania	badawcze	pokrywają	się	z	moimi	zainteresowaniami	badawczymi	
(1-3)	 i	 realizowanym	w	 związku	 z	 tym	przeze	mnie	 grantem.	Określenie	 problematyki	 rozprawy	
doktorskiej	oraz	jej	tematu	muszą	być	każdorazowo	wynikiem	rzetelnego	namysły	i	gruntownych	
dyskusji	 Kandydatki/	 Kandydata	 wraz	 ze	 mną.	 Poniżej	 wskazuję	 zatem	 ogólne	 pola	 badawcze	
zgodnie	z	tym,	co	zostało	już	określone	powyżej:			

• Współczesna	filozofia	prawa,	w	szczególności	problematyka	demokratycznej	legitymizacji	
prawa	(na	tle	procesów	integracji	europejskiej);	

• Zagadnienie	 kompetencji	 moralno-dyskursywnych	 jako	 warunku	 koniecznego	
autonomicznego	udziału	w	dyskursie	konstruującym	normy	moralne;	

• Transformacja	 władzy	 komunikacyjnej	 we	 władzę	 administracyjną,	 czyli	 instytucjonalna	
samokonstytucjonalizacja	 społeczeństw	 demokratycznych	 jako	 podstawowy	 problem	
konstytuowania	się	(transnarodowych)	sfer	publicznych.	

• Zagadnienie	 rozumu	publicznego,	uwzględniającego	problematykę	 (trójpodziału)	władzy	 i	
roli	orzeczeń	sędziowskich	w	tym	kontekście.		

OCZEKIWANIA	WZGLĘDEM	KANDYDATÓW	
Podejmę	 współpracę	 z	 Kandydatkami	 bądź	 Kandydatami	 posiadającymi	 podstawową	 wiedzę	 z	
zakresu	filozofii,	filozofii	moralności,	filozofii	prawa	oraz	pokrewnych	dziedzin,	o	ile	są	zdecydowani	
intensywnie	naukowo	pracować	 i	 samodzielnie	postrzegają	 różne	problemy	moralne,	prawne	czy	
społeczne.	 Aby	 zostać	moją	 doktorantką	 lub	 doktorantem	 i	 aplikować	 na	 studia	 doktoranckie	 w	
Instytucie	Filozofii	UAM	nie	trzeba	być	absolwentem	filozofii	-	 	choć	dobrze	byłoby	wykazywać		się	
samorzutnym	krytycznym	myśleniem	i	rzetelną	wiedzą	z	zakresu	ukończonych	przez	siebie	studiów	
magisterskich.	

Oczekuję	 od	 swoich	 doktorantów	 umiejętności	 oraz	 kompetencji	 dyskursywnych,	 w	 tym	
konstruowania	 dłuższych	 strategii	 argumentacyjnych	 a	 także	 związanej	 z	 nimi	 asertywności	 w	
trakcie	 dyskusji	 ze	mną,	 która	 bynajmniej	 nie	 przyćmiewa	 każdorazowego	 okazywania	 szacunku	
wobec	 interlokutora;	 umiejętności	 w	 zakresie	 przeszukiwania	 elektronicznych	 baz	 danych	 i	
odnajdywania	poszukiwanych	artykułów	oraz	innych	materiałów	źródłowych	(researcher);	dobrej	
znajomości	języka	angielskiego.	

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/	).	Studia	doktoranckie	



	
	

	

www.filozofia.amu.edu.pl	
	
	

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 
Instytut Filozofii 

5	

trwają	cztery	lata	i	można	na	nich	otrzymywać	stypendium	doktoranckie,	o	ile	naukowo	pracuje	się	
intensywnie.	A	takiej	intensywnej	pracy	naukowej	od	swoich	doktorantów	oczekuję.	

Gwoli	 zaaplikowania	 na	 studia	 doktoranckie	 (zazwyczaj	 termin	 mija	 na	 początku	 czerwca),	
proszę	przesłać	na	mój	adres	mailowy	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	przy	użyciu	mediów,	np.	Skype’a	–	jednakże	nie	używam	i	nie	zamierzam	
używać	fb),	mającej	za	zadanie	dokonać	uzgodnień	merytorycznych	i	organizacyjnych.	

POZOSTAŁE	INFORMACJE	O	PROMOTORZE	

Przywiązuję	dużą	wagę	do	komunikacyjnej	koordynacji	działań	–	uzgadniania	organizacji	działania	
poprzez	 argumentację,	 motywowania	 się	 komunikacyjnie	 osiągniętym	 porozumieniem	 (czyli	
dotrzymywania	 umów	 itd.),	 argumentacyjnego	 monitorowania	 przebiegu	 realizacji	 działań	 (jeśli	
któraś	 ze	 stron	 przypuszcza,	 że	 realizacja	 określonego	 zadania	 się	 opóźni	 etc.,	 to	 bezzwłocznie	
informuje	 o	 tym	wszystkie	 zaangażowanie	 w	 zadanie	 strony,	 aby	mogły	 podejmować	 decyzje	 w	
sposób	 racjonalny,	 z	 uwzględnieniem	 największej	 puli	 relewantnych	 informacji).	 Jednocześnie	
bardzo	sobie	cenię	miłą,	wręcz	sympatyczną	atmosferę	w	pracy	–	w	kontaktach	z	innymi,	w	tym	jak	
najbardziej	z	doktorantami.		


