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PROFIL	PROMOTORA	

	

	

Prof.	dr	hab.	Krzysztof	
Brzechczyn		
Kierownik	Zakładu	Epistemologii	i	
Kognitywistyki		

Kontakt:	
Email:	brzech@amu.edu.pl	
Strona	zakładu:	filozofia.amu.edu.pl/	
struktura-instytutu/zaklad-epistemologii-i-
kognitywistyki	
	
Dyżur:	poniedziałek,	12:00–13:00,	wtorek,	13:00-
15:00,	pokój	219	

ZAINTERESOWANIA	BADAWCZE	

Moje	zainteresowania	badawcze	mieszczą	się	w	kręgu	szeroko	rozumianej	filozofii	historii,	
filozofii	 humanistyki	 i	 nauk	 społecznych,	 filozofii	 politycznej,	 socjologii	 historyczno-
porównawczej	 oraz	 teorii	 cywilizacji	 i	 modernizacji.	 W	 prowadzonych	 przez	 siebie	
badaniach	wykorzystuję	podejścia	i	koncepcje	wypracowane	w	poznańskiej	szkole	metodologicznej	
(głównie	nie-Marksowski	materializm	historyczny	oraz	idealizacyjna	teoria	nauki)	do	wyjaśniania	
rozmaitych	 aspektów	 procesów	 historycznych	 i	 społecznych:	 odrębności	 rozwojowej	 Europy	
Środkowej	 w	 okresie	 nowożytnym,	 mechanizmów	 ewolucji	 społeczeństw	 pozaeuropejskich,	
dynamice	 rozwojowej	 społeczeństw	 realnego	 socjalizmu,	 upadku	 imperium	 sowieckiego,	 czy	
transformacji	ustrojowej.		
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NAJWAŻNIEJSZE	PUBLIKACJE	

Pełny wykaz publikacji wraz z elektronicznymi wersjami artykułów dostępny jest w 
Repozytorium UAM oraz na profilach: Academia.edu i ResearchGate. Do najważniejszych 
publikacji należą:  
 
 
Monografie autorskie:  

• Kłopoty	z	Polską.	Wybór	esejów	politycznych.	Poznań:	WIS	1998,	ss.	198.				
• Odrębność	 historyczna	 Europy	 Środkowej.	 Studium	 metodologiczne.	 Poznań:	

Wydawnictwo	Fundacji	Humaniora,	1998,	ss.	272.	
• O	wielości	 linii	 rozwojowych	w	procesie	 historycznym.	 Próba	 ewolucji	 interpretacji	

społeczeństwa	meksykańskiego.	Poznań:	Wyd.	Naukowe	UAM,	2004,	ss.	341.	
• O	ewolucji	solidarnościowej	myśli	społeczno-politycznej	w	latach	1980-1981.	Studium	z	

filozofii	społecznej.	Poznań:	Wydawnictwo	Naukowe	WNS	UAM	2013,	ss.	192.	

Artykuły:	
• Logical Empiricism and Logical Positivism. W: A. Tucker (red.) A Companion to the 

Philosophy of History and Historiography.  Wiley-Blackwell 2008, ss. 416-426.	
• Polish Discussions on the Nature of Communism and Mechanisms of its Collapse: A 

Review Article, “East European Politics & Societies”  2008 t. 22 nr  4, ss.  828-855. 
• Polityka	jako	proces	rewolucyjnej	zmiany	społecznej.	Od	Marksa	do	współczesnych	

teorii	rewolucji	w	socjologii	historyczno-porównawczej.	W:	W.	Wesołowski	(red.)	
Koncepcje	polityki.	Warszawa:	Scholar	2009,	ss.	209-253. 

• Miejsce	metody	porównawczej	w	teorii	rewolucji	Thedy	Skocpol.	Próba	eksplikacji	w	
aparaturze	pojęciowej	idealizacyjnej	teorii	nauki,	„Filozofia	Nauki”	2016,	nr	4,	s	.	49-
72.	

• On	the	Evolution	of	the	Political	Thought	of	the	Independent	Self-Governing	Trade	Union	
"Solidarność",	1980-1981:	An	Attempt	at	Interpretation.	W:	J.	Odrowąż-Sypniewska,	A.	
Kuźniar		(red.)	Uncovering	Facts	and	Values:	Studies	in	Contemporary	Epistemology	
and	Political	Philosophy	(Poznań	Studies	in	the	Philosophy	of	the	Sciences	and	the	
Humanities,	t.	107).	Leiden/Boston:	Brill	2016,	ss.	347-364.	
	

Aktualny	projekt	badawczy	
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Obecnie	pracuję	nad	książką	z	zakresu	historii	 idei.	Przygotowywana	praca	Solidarnościowa	
myśl	 społeczno-polityczna	 1980-1990,	 zawierać	 ma	 interpretację	 najważniejszych	 nurtów	
myśli	 opozycyjnej	 w	 szeroko	 rozumianym	 ruchu	 „Solidarności”	 w	 dekadzie	 lat	 80.	 W	
planowanym	 ujęciu	 będę	 eksponować	 te	 koncepcje/wizje/pomysły	 ideowo-polityczne,	 które	
zawierały	diagnozę	ustroju	PRL,	przedstawiały	strategię	jego	zmiany	i	wizję	nowego	systemu.	
Książka	 składać	 się	 będzie	 z	 czterech	 zasadniczych	 rozdziałów:	1.	 Koncepcje	 demokratyzacji	
ustroju	politycznego	PRL	w	opozycyjnej	myśli	politycznej	w	okresie	1976-80;	2.	Solidarnościowa	
myśl	 społeczna	 w	 latach	 1980-81;	 3.	 Wobec	 stanu	 wojennego	 i	 normalizacji.	 Ewolucja	
solidarnościowej	myśli	 społecznej	w	 latach	1981-86;	4.	Wobec	porozumienia	z	komunistami:	
podziały	i	dylematy	solidarnościowej	myśli	społecznej	w	latach	1986-89.		

DOŚWIADCZENIE	PROMOTORSKIE		

Pod	moim	kierunkiem	zostały	obronione	do	tej	pory	dwie	prace	doktorskie:	
	
Mieszko	 Ciesielski,	 Zagadnienie	 ograniczeń	 racjonalnego	 modelu	 działań	 ludzkich.	 Próba	 ujęcia	
działania	nawykowo-racjonalnego;	wszczęcie	przewodu:	21	V	2007;	obrona:	26	października	2009;	
recenzenci:	prof.	prof.	Ryszard	Kleszcz,	Izabela	Nowakowa.							
	
Eliza	 Karczyńska,	 Władza	 i	 własność	 w	 społeczeństwach	 przedkapitalistycznych.	 Próba	 analizy	
teoretycznej	 struktury	 społeczeństwa	 osmańskiego;	 data	 wszczęcia	 przewodu:	 13	 czerwca	 2009;	
obrona:	12	X	2013;	recenzenci:	prof.	prof.:	Roman	Bäcker,	Andrzej	Wawrzynowicz.	

OBSZAR	WSPÓŁPRACY	KRAJOWEJ	I	MIĘDZYNARODOWEJ	

Organizator	 (lub	 współ-)	 kilkudziesięciu	 konferencji	 i	 sesji	 naukowych:	 krajowych	 oraz	
międzynarodowych,	redaktor	kilkudziesięciu	prac	zbiorowych	i	numerów	tematycznych	czasopism	
w	 tym	 trzech	 tomów	 „Poznań	 Studies	 in	 the	 Philosophy	 of	 the	 Sciences	 and	 the	 Humanities”:	
Idealization	 XIII:	 Modeling	 in	 History	 (2009),	 Thinking	 about	 Provincionalism	 in	 Thinking	 (z	 K.	
Paprzycką,	2012),	Idealization	XIV:	Models	in	Science	(z	G.	Borbone,	2016).	Aktualnie	współpracuje	z	
naukowcami	 z	 Holandii	 (teoria	 historii),	 Litwy	 (socjologia	 historyczno-porównawcza,	 filozofia	
historii),	Włoch	(idealizacyjna	teoria	nauki)	i	USA		(filozofia	historii).	Był	przewodniczącym	Komitetu	
Programowego	X	Polskiego	Zjazdu	Filozoficznego,	który	odbył	się	we	wrześniu	2015	r.	w	Poznaniu.		
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PROPONOWANA	TEMATYKA	DOKTORATÓW	

Jestem	w	stanie	podjąć	się	merytorycznej	opieki	nad	doktoratami	podejmującymi	makrospołeczne	
zagadnienia	 (np.	 modernizacji)	 z	 pogranicza	 teoretycznie	 pojmowanej	 politologii,	 socjologii,	 czy	
historii	 oraz	 zagadnienia	 należące	 do	 tradycyjnie	 pojmowanej	 filozofii	 historii	 (w	 wymiarze	
antropologicznym,	epistemologicznym	i	substancjalnym),	filozofii	społecznej	czy	politycznej:			

• Historia	intelektualna	
• Filozofia	historii		
• Filozofia	nauk	społecznych	i	humanistyki	
• Filozofia	społeczeństwa	i	polityki	
• Teoria	modernizacji		
• Teoria	totalitaryzmu.		

OCZEKIWANIA	WZGLĘDEM	KANDYDATÓW	
Ukończenie	 studiów	 filozoficznych	 nie	 jest	 koniecznym	 warunkiem	 rozpoczęcia	 studiów	
doktoranckich	w	Instytucie	Filozofii	UAM,	lecz	dobrze	byłoby,	gdyby	kandydat/tka	odznaczał/a	się	
samorzutną	 intuicją	 filozoficzną	 i	 zainteresowaniami	 filozoficznymi.	 Ponadto	 od	 kandydatów	
oczekuję	 asertywności,	 odwagi	 intelektualnej	 w	 podejmowaniu	 nowych	 wyzwań	 i	 wrażliwości	
teoretycznej.	Pracowitość	jeżeli	zostanie	połączona	z	naukową	pasją	wykształci	się	sama.	Przydatne	
będzie	 też	poczucie	humoru	umożliwiające	wypracowanie	zdrowego	dystansu	do	samego	siebie	 i	
otaczającego	świata.	Pożądanym	byłby	kontakt	na	kilka	tygodni	przed	rozpoczęciem	rekrutacji	na	
studia	doktoranckie	(co	zwykle	mija	na	początku	czerwca)	w	celu	ustalenia	tematyki	doktoratu,	która	
jest	zawsze	wypadkową	ograniczonych	zainteresowań	promotora	i	doktoranta.	W	tym	celu	należy	
przygotować:		

• CV	
• Lista	publikacji	i	aktywności	naukowych		
• Tematyka	doktoratu	(1-3	strony)	
• Streszczenie	pracy	magisterskiej	(2	strony)	
• Dane	kontaktowe		
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POZOSTAŁE	INFORMACJE	O	PROMOTORZE	

Jest	 Kierownikiem	 Zakładu	 Epistemologii	 i	 Kognitywistyki	 oraz	 członkiem	 Zarządu	 Głównego	
Polskiego	Towarzystwa	Filozoficznego	 i	 przewodniczącym	Oddziału	Poznańskiego	PTF	 (kadencja	
2016-20).	 Został	 wybrany	 do	 Komitetu	 Nauk	 Filozoficznych	 PAN	 na	 kadencję	 2015-2018.	 Jest	
członkiem	rady	redakcyjnej	(Board	of	Editors)	“Poznań	Studies	in	the	Philosophy	of	the	Sciences	and	
the	 Humanities”.	 	 Autor	 ponad	 kilkuset	 publikacji	 w	 języku	 angielskim,	 chińskim,	 niemieckim,	
włoskim	i	polskim.	

Posiada	profile	na:	
Academia.edu	-	https://one.academia.edu/KrzysztofBrzechczyn	
ResearchGate	-	https://www.researchgate.net/profile/Brzechczyn_Krzysztof		
Google	Scholar	Citation			-	https://scholar.google.com/citations?user=wh41XzwAAAAJ&hl=en	
		


