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Dyżur: poniedziałek, 11:00–13:00, środa 12-13, pokój 3. 

Bud. AB 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE 

Interesuję się problematyką z zakresu ontologii społecznej (przede wszystkim ujęciami 

systemowymi), socjologii komunikacji a także społecznych studiów nad nauką oraz socjologii 

wiedzy. Prowadzę badania nad kontrowersjami naukowo-społecznymi, które uważam za 

szczególnie ważne dla interesującej mnie problematyki, a do których wykorzystuję teorię aktora-

sieci (B. Latour, J. Law A. Mol, M. Callon) oraz jej zastosowania. Popularyzuję na gruncie polskim 

teorię nowoczesnego systemu-świata Immanuela Wallersteina, gdyż jestem zainteresowany 

studiami przede wszystkim nad półperyferyjnością. W ostatnim okresie prowadzę również badania 

nad zagadnieniem Antropocenu i wyzwaniami ze strony zmian klimatycznych oraz 

środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy rozwojem kapitalizmu a 

eksploatacją przyrody. Ponadto zajmuje się współczesną myślą krytyczną i emancypacyjną 

(feminizm, postkolonializm, animal studies i częściowo posthumanizm). Ważną częścią moich 

badań jest problematyka mądrości praktycznej, roztropności (phronesis). W badaniach swych 

podkreślam wagę myśli usytuowanej, czerpiącej swą siłę z powiązania odwagi spekulacji z jej 

weryfikacją w konkrecie empirycznym.  
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NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE 

 Wyobraźnia ontologiczna. Filozoficzna (re)konstrukcja fronetycznych nauk 

społecznych, Wydawnictwo Naukowe UAM i Wydawnictwo Naukowe Instytutu Badań 

Literackich PAN, seria wydawnicza „Nowa Humanistyka”, Poznań-Warszawa 2016, 

(książka). 

 Podmiot, system, nowoczesność, Wydawnictwo IF UAM, Poznań 2012, (książka). 
bibliograficzny 

 Czyje lęki? Czyja nauka?  Struktury wiedzy wobec kontrowersji naukowo-społecznych? 
(współautorzy  Krzysztof Abriszewski, Michał Wróblewski, Wydawnictwo UAM, Poznań 
2016), (książka). 

 Wyobraźnia ontologiczna – przekraczanie metodologicznego solipsyzmu a obietnica 
badań interdyscyplinarnych, AVANT, wol. IV, nr 2/2013 ISSN: 2082-6710, s. 338-362, 
http://avant.edu.pl/wp-content/uploads/Andrzej-W-Nowak-Wyobraznia-ontologiczna.pdf, 
(artykuł). 

 Europejska nowoczesność i jej wyparte konstytuujące „zewnętrze”, „Nowa Krytyka. 
Czasopismo filozoficzne” 26/27/2011, s. 261-289, 
http://www.nowakrytyka.pl/resources/upload/pdf_Nowa_Krytyka_26_27.pdf (artykuł). 

AKTUALNY PROJEKT BADAWCZY 

1. Filozoficzne problemy i dyskusje związane z pojęciami Antropocen i Kapitałocen  

Projekt realizowany we współpracy z Jasonem W. Moorem (University of Binghamton, USA) i 

World-Ecology Research Network. W projekcie tym koncentruję się na problemie wyzwań jakie 

przed strukturami wiedzy stawiają kwestie zmiany klimatycznej oraz zagrożeń środowiskowych. 

Szczególnie interesuje mnie polityczna i ekonomiczna krytyka pojęcia Antropocenu sformułowana 

przez Jasona W. Moore’a. We współpracy z tym naukowcem staram się zbadać to, w jaki sposób są 

ze sobą splecione struktury wiedzy oraz kapitalistyczne zawłaszczanie natury. Zasadniczym 

problemem badawczym, nad którym pracuję, jest możliwość wytwarzania wiedzy, która z jednej 

strony będzie wolna od kapitalistycznego reżimu jej wytwarzania, z drugiej będzie pragmatycznie 

użyteczna w rozwiązywaniu globalnych i lokalnych problemów, jakie nas czekają w związku ze 

zmianą klimatyczną i potencjalną implozją globalnego porządku ekonomicznego i politycznego. 

Efekty: artykuły i wystąpienia konferencyjne, tłumaczenie wybranych tekstów Jasona W. Moore’a, 

wstępne przygotowania do książki „Ontologia oikeios”, złożenie projektu grantowego. 

 

2. Wyobraźnia ontologiczna i jej zastosowania 

Projekt ten stanowi kontynuację badań, których wyniki zostały zawarte w mojej książce 

Wyobraźnia ontologiczna. Celem projektu jest testowanie koncepcji wyobraźni ontologicznej na 

http://avant.edu.pl/wp-content/uploads/Andrzej-W-Nowak-Wyobraznia-ontologiczna.pdf
http://www.nowakrytyka.pl/resources/upload/pdf_Nowa_Krytyka_26_27.pdf
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wybranych przykładach, opracowywanie studiów przypadku, które pozwolą z jednej strony na 

weryfikację empiryczną tej teorii, a z drugiej strony, dzięki zebranemu materiałowi empirycznemu, 

pozwolą na jej rozbudowanie. 

3. Struktury wiedzy wobec wyzwań i kontrowersji naukowo-społecznych 

W ramach realizacji tego projektu kontynuuję badania, których wyniki przedstawiłem we 

współautorskiej monografii Czyje lęki? Czyja nauka?, będącej zwieńczeniem prac badawczych 

realizowanych w ramach grantu Struktury wiedzy wobec kontrowersji naukowo-społecznych 

(NN 116695040), 2011-2016 r., finansowanego najpierw przez Ministerstwo Nauko i 

Szkolnictwa Wyższego, a następnie przeniesionego do Narodowego Centrum Nauki. Obecnie 

zajmuję się zagadnieniami: rozszerzenia przedstawionych w monografii badań na nowe obszary 

a także kontrowersjami, które nie zdołały zostać przeanalizowane w zakończonym projekcie. 

Docelowo chciałbym przygotować kolejny grant badawczy, obejmujący nowe, poszerzone 

spektrum kontrowersji naukowo-społecznych. 

4. Etnograficzne i ontologiczne studia nad państwem. Zastosowanie metod wypracowanych 

w ramach studiów nad nauką i techniką do „oddolnych badań” nad funkcjonowaniem 

państwa. 

Ten projekt badawczy jest realizowany już od 2012 roku. Dotychczasowo w jego ramach 

współpracowałem z Janem Passothem (Monachium), Nicholasem Rowlandsem (Pensylwania), 

Ketihem Guzkiem (Denver). Efektami tych prac są: artykuły i wystąpienia oraz przygotowanie 

projektu grantu. Dalekosiężnym celem realizowanych badań jest publikacja książkowa dotyczącą 

ontologii państwa.  

OBSZAR WSPÓŁPRACY KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ 

Przynależność do stowarzyszeń i organizacji 

1. Członek Society for Social Studies of Science (4S), od 2011. 

2. Członek European Association for the Study of Science and Technology, od 2012. 

3. Członek World-Ecology Research Network, Bingmanton University, SUNY, NE York, od 2015. 

4. Członek Austrian Ludwig Wittgenstein Society (ALWS), Kirchberg, Austria (członek 2007-

2009). 

5. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.  

6. Członek zespołu Pracowni Pytań Granicznych UAM (graniczne.amu.edu.pl). Jest to inicjatywa 
skupiająca badaczki i badaczy z obszaru humanistyki, nauk społecznych a także ścisłych, 
której celem jest rozwijanie badań interdyscyplinarnych i transdyscyplinarnych a także 
promowanie nowatorskich projektów edukacyjnych. 
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Udział w cyklicznych konferencjach: 

1. Coroczne kongresy towarzystwa Społecznych Studiów nad Nauką Society for Social Studies 
of Science 40th anniversay meetings. 

2. Kongresy cykliczne European Association for the Study of Science and Technology. 

3. Cykliczne ogólnopolskie sympozja konstruktywistyczne 

PROPONOWANA TEMATYKA DOKTORATÓW 

Proponowana tematyka doktoratów: 

1. Zwrot ontologiczny we współczesnej humanistyce. 

2. Metodologiczne wyzwania oraz aksjologiczne i polityczne kwestie związane z pojęciem 

Antropocenu. 

3. Odnowienie potencjału myśli Oświeceniowej i emancypacyjnej w dzisiejszej rzeczywistości. 

4. Problematyka związana z socjologią wiedzy (szczególnie kwestia „nauki w społeczeństwie”) 

i filozofią techniki. 

5. Współczesne ujęcie pojęcia phronesis.  

6. Wyzwania wobec struktur wiedzy we współczesnym świecie. 

Ponadto dla chętnych: 

7. Filozofia, popkultura, science-fiction (temat wymaga doprecyzowania z 

kandydatką/kandydatem). 

OCZEKIWANIA WZGLĘDEM KANDYDATÓW 

Poszukuję kandydatek i kandydatów, którzy potrafią łączyć kompetencje filozoficzne z wiedzą z 

innych dyscyplin i obszarów wiedzy. Nie oznacza to jednak, że osoby te mają mieć także 

wykształcenie kierunkowe z innych dyscyplin. Ważna jest jednak zdolność do wykraczania poza 

wąskie ramy dyscyplinarne i umiejętność operowania w ramach zespołów inter- i trans-

dyscyplinarnych. Nie stawiam wstępnych warunków merytorycznych podjęcia współpracy, gdyż 

jestem przekonany, że weryfikacja taka dokona się w kontakcie osobistym, w trakcie dyskusji nad 

konkretnym tematem potencjalnego projektu doktorskiego. Zakładam znajomość angielskiego w 

mowie i piśmie; mile widziana znajomość innych języków (w zależności od tematyki). 

Jeśli jest Pani/Pan zainteresowana/-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: filozofia.amu.edu.pl/studia/doktoranckie/. Proszę 
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przesłać na mój adres e-mailowy do końca maja danego roku kalendarzowego zestaw 

podstawowych informacji:  • opis problemu badawczego, jaki Pani/Pan chciałby podjąć w swej 

pracy doktorskiej (2-5 stron wraz z orientacyjną literaturą przedmiotu);  • Curriculum Vitae;  • 

streszczenie swojej pracy magisterskiej (maksymalnie 5 stron);  • jedną - dwie swoje publikacje 

naukowe;  • dane kontaktowe (e-mail, telefon). 

POZOSTAŁE INFORMACJE O PROMOTORZE 

Jestem aktywnym uczestnikiem życia publicznego, okazyjnie publicystą. W ramach czasu wolnego 

jestem turystą rowerowym, górskim oraz globtroterem. Ostatnimi czasy ważną aktywnością stały 

się dla mnie biegi długodystansowe (półmaraton, maraton). 


