FILOZOFIA
Lista zaproponowanych opiekunów naukowych (tutorów)
Prof. zw. dr hab. Andrzej Indrzejczak: teoria dowodu, analiza rozumowań i argumentacji,
logiki modalne i ich zastosowanie w filozofii
Prof. zw. dr hab. Ryszard Kleszcz: epistemologia, filozofia analityczna, filozofia polska XX
wieku, metafilozofia, metaetyka, metodologia nauk humanistycznych; racjonalność, jej
podstawy filozoficzne, kryteria i rodzaje; metodologiczny i epistemologiczny status
przekonań, filozofia wobec nauk szczegółowych i sfery światopoglądowej
Prof. zw. dr hab. Barbara Tuchańska: ogólne zagadnienia epistemologii oraz społecznoProf. UŁ dr hab. Marek Gensler: filozofia starożytna i średniowieczna, filozofia religii
Prof. UŁ dr hab. Witold Glinkowski: filozofia dialogu, filozofia współczesna; (Józef
Tischner, Martin Buber)
Prof. UŁ dr hab. Janusz Kaczmarek: ontologia formalna, filozofia języka, antropologia
filozoficzna, kognitywistyka
Prof. UŁ dr hab. Andrzej Maciej Kaniowski: krytyczna teoria społeczna, teoretyczne
podstawy nauk humanistycznych, bioetyka, filozofia państwa i prawa (Immanuel Kant).
Prof. UŁ dr hab. Janusz Maciaszek: filozofia języka, kognitywistyka
Prof. UŁ dr hab. Krzysztof Matuszewski: filozofia współczesna i jej korzenie, a w
szczególności: współczesna filozofia francuska wobec tradycji (myśl oświeceniowa postmodernizm), Nietzsche i źródła nietzscheanizmu
Prof. UŁ dr hab. Marek Nowak: logika matematyczna, teoria mnogości, filozofia języka,
pragmatyka logiczna
Prof. UŁ dr hab. Marek Rosiak: ontologia współczesna, ontologia R. Ingardena,
fenomenologia, filozofia procesu
Dr hab. Artur Banaszkiewicz: filozofia nowożytna, filozofa I. Kanta, filozofia niemiecka
Dr hab. Małgorzata Kwietniewska: filozofia współczesna i jej korzenie, w szczególności:
współczesna filozofia francuska
Dr hab. Tomasz Stegliński: filozofia nowożytna, filozofia francuska XVII w., fizyka i
kosmologia Kartezjusza

HISTORIA
Lista zaproponowanych opiekunów naukowych (tutorów)

Prof. nadzw. dr hab. Jolanta Kolbuszewska: zainteresowania badawcze koncentrują się
wokół polskiej historiografii i myśli historycznej XIX i pierwszej połowy XX wieku.
Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Dąbrowska: historyk zajmujący się średniowieczem
powszechnym, ze szczególnym zainteresowaniem się cesarstwem Bizantyńskim i jego
relacjami z innymi państwami europy Zachodniej w XI-XV wieku.
Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz: historyk zajmujący się dziejami
powszechnymi XIX i XX wieku. Jej zainteresowania oscylują wokół dziejów Niemiec w XX
w., a zwłaszcza narodowego socjalizmu i opozycji antynazistowskiej w rzeszy i na emigracji
oraz życia politycznego i kulturalnego Republiki Federalnej Niemiec.
Dr hab. Sławomir Nowinowski: jest historykiem zajmującym się historią Europy Środkowo
- Wschodniej w latach 1918-1989. W kręgu Jego zainteresowań badawczych znajdują się
kwestie związane z dyplomacją Polski i Czechosłowacji w latach 1918-1945 oraz
historiografią polską XX wieku.

ETNOLOGIA
Lista zaproponowanych opiekunów naukowych (tutorów)
Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Kaniowska: teoria kultury, metodologia, refleksja etyczna
w antropologii, problematyka pamięci w antropologii i humanistyce
Prof. nadzw. dr hab. Grażyna Ewa Karpińska: antropologia miasta i antropologia w
mieście, przeszłość w krajobrazie miasta i wsi, miejska codzienność,
Prof. nadzw. dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska: antropologia symboliczna, antropologia
wizualna, antropologia sztuki
Dr Krystyna Piątkowska: sztuka, ikonosfera i świat obrazów współczesnej kultury,
interpretacja tekstów, kultura wizualna, reklama, antropologia polityki, kulturowe habitusy
płci, antropologia ciała

HISTORIA SZTUKI
Lista zaproponowanych opiekunów naukowych (tutorów)
Dr hab. Piotr Gryglewski: w swoich zainteresowaniach badawczych koncentruje się na
zagadnieniach z zakresu historii architektury i plastyki dawnej, problematyce nowożytnych
fundacji artystycznych i uwarunkowaniach historycznych wpływających na przemiany w
sztuce XV-XVII w.
Dr Julia Sowińska-Heim: zainteresowania badawcze koncentruje przede wszystkim na
przemianach zachodzących w architektonicznej tkance współczesnego miasta. Szczególnie
interesujące są procesy ponownego definiowania i reinterpretacji zarówno poszczególnych

realizacji architektonicznych, jak i większych obszarów przestrzeni miejskiej, zachodzące pod
wpływem transformacji ustrojowej, gospodarczej, czy też zmian społecznych. Ważny aspekt
stanowi również rola architektonicznych artefaktów w budowaniu poczucia tożsamości
zbiorowej w nowych realiach politycznych, społecznych i kulturowych. Drugi nurt badawczy
dotyczy współczesnej architektury sakralnej.
Dr Paulina Sztabińska: zainteresowania naukowe to sztuka nowoczesna i współczesna,
krytyka artystyczna oraz teoria sztuki.

