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ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
Moje zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia z teorii poznania, kognitywistyki, teorii
ewolucji, teorii umysłu i sztucznej inteligencji, filozofii społecznej oraz metafizyki.
Większość z moich książek i artykułów powstałych w ostatnich latach dotyczy problematyki
kognitywistycznej: neurokognitywistyki społecznej oraz neuroestetyki.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE
Książki:
•
•

1

O poznawaniu innych umysłów. Wokół kognitywistycznych badań nad poznaniem
społecznym. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2014
Modele teoretyczne we współczesnej filozofii politycznej liberalizmu. Poznań:
Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, 2010.
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Artykuły:

•
•
•
•
•

•

•

„O naturze emocji towarzyszących odbiorowi sztuki. Dynamiczne i sytuacyjne podejście
do emocji estetycznych. „Estetyka i Krytyka”, 46, 3/2017, ss. 45-62.
Emocje muzyczne i ich estetyczne modyfikacje. W: Bogucki, M., Foltyn A., Podlipniak, P.
Przybysz, P., Winiszewska, H., (red.) Neuroestetyka muzyki. Poznań: Wydawnictwo
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2013, ss. 95-140.
Muzyka a emocje. “Avant”. Numer specjalny Vol. IV, No. 3 (2013), ss. 175-196.
Neurofilozofia i filozofia neuronauk. W: R. Poczobut, M. Miłkowski (red.) Przewodnik
po filozofii umysłu (2012). Kraków: Wydawnictwo WAM, ss. 689-734.
Neuroestetyka. Przegląd zagadnień i kierunków badań [razem z P. Markiewiczem]. W:
P. Francuz (red.) Na ścieżkach neuronauk. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010, s. 107149.
Neuroestetyczne aspekty komunikacji wizualnej i wyobraźni [razem z P.
Markiewiczem]. W: Piotr Francuz (red.) Teorie wyobraźni. Kraków: Uniwersitas 2007,
111-148.
Liberalna koncepcja człowieka a marksizm. „Poznańskie Studia z Filozofii
Humanistyki”, t. 17, ss. 135-157.

AKTUALNY PROJEKT BADAWCZY
W obszarze kognitywistyki społecznej pracuję nad aspektami ewolucyjnymi poznania
społecznego, w tym rozwijam własną koncepcję poznania innych umysłów.
W obszarze neuroestetyki opracowuję własną koncepcję emocji estetycznych.
OBSZAR WSPÓŁPRACY KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ
Współpracuję z licznymi ośrodkami kognitywistycznymi i filozoficznymi.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego i Polskiego Towarzystwa
Filozoficznego.
Przez ponad 15 lat byłem sekretarzem redakcji międzynarodowej serii książkowej Poznań
Studies In the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Obecnie jestem członkiem
redakcji tej serii wydawniczej i kilku innych czasopism naukowych.
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PROPONOWANA TEMATYKA DOKTORATÓW
Jestem w stanie podjąć się opieki merytorycznej nad projektami doktoratów tematycznie
mieszczących się w jednym z poniżej wymienionych obszarów:
§
§
§
§
§

natura poznania estetycznego, percepcja sztuki, ewolucyjne korzenie sztuki, emocje
estetyczne, neuroestetyka, sztuka a mózg
filozofia umysłu, neurofilozofia, kognitywistyka
natura poznania społecznego, systemy poznawcze u zwierząt i ludzi,
neurokognitywistyka społeczna, ewolucyjne korzenie inteligencji społecznej
filozofia społeczna, w tym filozofia polityczna liberalizmu, konserwatyzm,
komunitaryzm
metafizyka i filozofia analityczna.

Pod moim kierunkiem obroniono do tej pory jedną pracę doktorską:
.

Joanna Malinowska, Granice naturalizacji epistemologii a wybrane problemy
ewolucjonizmu (kwiecień 2017)

OCZEKIWANIA WZGLĘDEM KANDYDATÓW
Ze względu na interdyscyplinarny charakter własnej pracy badawczej jestem otwarty na
współpracę zarówno z osobami, które ukończyły studia magisterskie z filozofii, jak również
z absolwentami innych kierunków.
Osoby chcące napisać doktorat pod moim kierunkiem powinny (1) mieć wstępnie
sprecyzowane zainteresowania badawcze, (2) cechować się samodzielnością i odwagą w
podejmowaniu nowych wyzwań intelektualnych, (3) wykazywać się pracowitością, (4) znać
język angielski w stopniu umożliwiającym dobre zrozumienie tekstów naukowych
publikowanych w tym języku.
Jeśli zechcecie Państwo przygotowywać doktorat pod moją opieką, to pierwszym krokiem
do nawiązania współpracy jest przygotowanie aplikacji na studia doktoranckie w Instytucie
Filozofii UAM (http://filozofia.amu.edu.pl/studia/doktoranckie/ ).
Osoby wstępnie zainteresowane proszę o kontakt mailowy: przybysz@amu.edu.pl
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POZOSTAŁE INFORMACJE O PROMOTORZE
Mój profil wraz z publikacjami naukowymi:
https://amu.academia.edu/PiotrPrzybysz
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