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0PROFIL PROMOTORA 

 

 

 Dr hab. Mariusz Moryń 
  Zakład Antropologii Filozoficznej 

Kontakt: 
 
Email: moryn@amu.edu.pl 

Strona zakładu: www.zaf.amu.edu.pl 

 

 

Dyżur: poniedziałek, 10:00–12:00,  

               wtorek, 13.00-14.00, pokój 209 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE 

1. Filozofia człowieka 

2. Antropologia filozoficzna 

3. Filozofia współczesna, zwłaszcza nurty fenomenologiczne, egzystencjalne oraz 

koncepcja Nietzschego 

4. Historia filozofii niemieckiej  

 

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE 

Książki autorskie: 

 Wola mocy i myśl. Spotkania z filozofią Nietzschego, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 
1997, 188 s.  

 Transcendentalizm, intencjonalność, język. O Husserlowskiej koncepcji sensu, 
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 1998, 139 s.   

 Wyczulenie i subiektywność. O nowej fenomenologii Hermanna Schmitza, 
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2004, 259 s.  

mailto:moryn@amu.edu.pl
http://www.zaf.amu.edu.pl/
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Książki współautorskie: 

 

 B. Andrzejewski, M. Moryń, A. Przyłębski, Mały leksykon filozofów, Dom Wydawniczy 
Rebis, Poznań 1993, (r. 1995: wyd. II., poszerzone, pt. Słownik filozofów). 

 

Wybrane artykuły: 
 

 Doświadczenie życia jako podstawa oczywistości w nowej fenomenologii Hermanna 

Schmitza, "Fenomenologia", 2008 nr 6, ss. 115-126.   

 Poezja a byt człowieka w koncepcji nowej fenomenologii, „Lingua ac Communitas”, 

2014 nr 24, ss. 37-48.  

 Człowiek jako istota patyczna – o antropologicznym wymiarze nowej fenomenologii 

Hermanna Schmitza, „Studia Philosophica Wratislaviensia”, 2014 nr IX(4), ss. 143-152.  

 Człowiek wobec brzydoty. O nowej fenomenologii Hermanna Schmitza, „Lingua ac 

Communitas”, 2015 nr 25, ss. 19-32.  

 Estetyka i wieczny powrót – o niektórych możliwościach odczytania filozofii Fryderyka 

Nietzschego, „Estetyka i Krytyka”,  2016 nr 42(3), ss. 87-101.  

 

Pełna lista publikacji zawarta jest na stronie Zakładu Antropologii Filozoficznej 

(http://www.zaf.amu.edu.pl/) 

 

OBSZAR WSPÓŁPRACY KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ 

W toku pracy zawodowej nawiązywałem liczne kontakty z wieloma ośrodkami 
uniwersyteckimi, współdziałam między innymi z niemieckim środowiskiem akademickim 
oraz towarzystwami naukowymi (zwłaszcza Gesellschaft für Neue Phänomenologie) 
rozwijającymi koncepcję nowej fenomenologii. Przez okres kilkunastu lat byłem 
sekretarzem redakcji międzynarodowego, wówczas angielsko- i niemieckojęzycznego, 
czasopisma naukowego „Lingua ac Communitas”.  
W latach 2003-2012 pełniłem także funkcję sekretarza redakcji rocznika „Fenomenologia”.  
Jako członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Antropologii Filozoficznej współorganizuję 
na UAM cykl wykładów oraz spotkań dyskusyjnych, w ramach których cyklicznie  
odbywają się wystąpienia prelegentów zapraszanych nie tylko spośród poznańskich 
uczonych, ale również z większości wiodących polskich szkół wyższych.   

http://www.zaf.amu.edu.pl/
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PROPONOWANA TEMATYKA DOKTORATÓW 

Ukierunkowanie i zakres prowadzonych rozpraw doktorskich są powiązane z moją 
aktywnością naukową oraz specjalizacją. Pole możliwych do podjęcia zagadnień jest 
rozległe, obejmuje ono zwłaszcza filozofię człowieka oraz antropologię filozoficzną (np. 
kwestie tożsamości i przyszłości człowieka, analizy egzystencjalne, świat życia, studium 
wybranych aspektów bytu ludzkiego i inne). W tych dziedzinach proponuję prowadzenie 
rozważań zarówno o charakterze problemowym, jak i historycznym, odwołującym się 
przede wszystkim do stanowisk przedstawicieli XIX. i XX-wiecznych nurtów filozoficznych.  
Osobny obszar tematyczny stanowi filozofia współczesna, między innymi myśl 
fenomenologiczna w jej rozmaitych odmianach (Husserl, Heidegger, Derrida), refleksja 
egzystencjalistyczna, a także koncepcja Fryderyka Nietzschego oraz jej interpretacje.  
Oprócz powyższych niżej przedstawiam wybrane, przykładowe sektory badań:  

 Człowiek i jego sprawczość (świat sensu, dziejów, samorealizacji); 

 Wyróżniki ludzkiej swoistości, przemijanie i los; 

 Świadomość-interpretacja-rozumienie; 

 Filozofia współczesna w ujęciu doksograficznym, krytyczno-analitycznym lub 

aplikacyjnym.  

 

OCZEKIWANIA WZGLĘDEM KANDYDATÓW 

Osoba zamierzająca napisać rozprawę doktorską powinna wykazać się gotowością do 
intensywnej aktywności badawczej oraz do zdobywania specjalistycznej, zaawansowanej 
wiedzy przedmiotowej. Przyszły doktorant będzie prezentował wyniki swojej pracy na 
seminariach oraz na krajowych i zagranicznych konferencjach. Stworzona mu zostanie 
także możliwość uczestnictwa w wybranych projektach naukowych podejmowanych w 
ramach Zakładu Antropologii Filozoficznej. Od Kandydatki/Kandydata oczekuję rzetelnego 
przygotowania i ugruntowanych kompetencji poznawczych gwarantujących skuteczną 
realizację tych zadań oraz przyjętych zobowiązań. Warunkiem niezbędnym jest biegła 
znajomość co najmniej jednego języka obcego (niemiecki, angielski) oraz ukończenie na 
poziomie magisterskim edukacji filozoficznej.  
Studia doktoranckie oferują szczególnie sprzyjające warunki do przeprowadzenia pod 
kierunkiem promotora dysertacji, z tego względu zachęcam wszystkich zainteresowanych 
do skorzystania z tej możliwości i do zgłoszenia swej aplikacji. W takim przypadku należy 
w terminie do 15. maja przedstawić mi następujące informacje:  
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 Charakterystykę problemu badawczego, który Kandydatka/Kandydat zamierza 
omówić w swej pracy doktorskiej (ok. 2-5. stron wraz z bibliografią). Propozycja ta 
ma charakter wstępny, może ulec modyfikacji na pierwszym etapie studiów 
doktoranckich;  

 Curriculum vitae;  

 Streszczenie pracy magisterskiej (ok.  2-3. stron);  

 Informacje o dotychczasowej aktywności naukowej (udział w konferencjach, 

stażach krajowych lub zagranicznych) oraz nagrodach i wyróżnieniach; 

 Spis oraz kopie publikacji, jeśli Kandydatka/Kandydat jest autorem artykułów 

naukowych lub popularno-naukowych;  

 Dane kontaktowe (mail, telefon). 

Przedłożona dokumentacja będzie podstawą do dalszych dyskusji i uzgodnień. W tej 
sprawie będę się kontaktował z Kandydatką/Kandydatem po zapoznaniu się z jej treścią.  

POZOSTAŁE INFORMACJE O PROMOTORZE 

W okresie działalności akademickiej pole moich zainteresowań badawczych stopniowo się 
poszerzało: od analiz dotyczących transcendentalnej fenomenologii, poprzez 
rekonceptualizację myśli Nietzschego aż po krytyczną dyskusję z programem tak zwanej 
nowej fenomenologii Hermanna Schmitza. Motywem wiodącym dla tych partii refleksji 
była problematyka podmiotu i struktury świadomości. Z czasem podstawowy nurt 
rozwijanych przeze mnie dociekań został uzupełniony o nową dominantę, wyznaczoną 
przez filozoficzną ideę człowieka oraz specyfiki jego życia. Współpracujący ze mną 
doktoranci mają sposobność, aby z pasją i zaangażowaniem zgłębiać wybrane spośród 
wymienionych dziedziny.  


