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Drozdowicz Zbigniew – profesor tytularny, kierownik Katedry Religioznawstwa i Badań Porównawczych UAM; autor ponad 30 monografii oraz ponad 200 artykułów naukowych; w ostatnim czasie
ukazały się: Cartesian Rationalism. Understanding Descartes (Peter Lang, 2015), Standards of philosophical rationality (LIT Verlag 2013), Standards of religious rationality (LIT Verlag 2013), Rationality standards of social life (LIT Verlag 2013), Essays on European liberalism (LIT Verlag 2013),
Kartezjański racjonalizm (Wydawnictwo Fundacji Humaniora 2014), Comprendre les Lumières (Wydawnictwo Fundacji Humaniora 2016); główny obszar jego zainteresowań badawczych stanowi filozofia nowożytna oraz filozofia religii; odbywał staże naukowe Francji i w Niemczech.
Iwanicki Juliusz – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Religioznawstwa i Badań Porównawczych UAM; zainteresowania naukowe: filozofia religii i religioznawstwo, kultura chrześcijańska, współczesne przemiany religijności; autor książki Procesy sekularyzacyjne a filozofia sekularna i postsekularna. Tradycje i współczesność (Wyd. Naukowe WNS UAM, 2014) i współredaktor
książki Sfery refleksji religioznawczej (Wyd. Naukowe WNS UAM, 2012); sekretarz cyklicznych
konferencji Poznańskiego Konwersatorium Religioznawczego.
Iwanicka Beata – doktorantka w Zakładzie Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych na Wydziale Studiów
Edukacyjnych UAM w Poznaniu, magister pedagogiki specjalnej; zainteresowania naukowe: pedagogika specjalna, pedagogika wspierająca, edukacja osób nie(do)słyszących, języki migowe: PJM, SJM,
BSL, ASL; laureatka konkursu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
„Otwarte Drzwi” na najlepszą pracę magisterską z zakresu rehabilitacji społecznej za rok 2015 oraz
konkursu na najlepszą pracę magisterską Miasta Poznania 2016.
Kwiek Marek – prof. zw. dr hab., dyrektor (od 2002 r.) Centrum Studiów nad Polityką Publiczną
i kierownik Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego UAM
w Poznaniu, międzynarodowy doradca i ekspert w sprawach polityki edukacyjnej i polityki naukowej
(m.in. dla Komisji Europejskiej, OECD, Rady Europy, OBWE, USAID, UNDP i Banku Światowego),
kierownik lub partner w 50 projektach międzynarodowych związanych z badaniami szkolnictwa wyższego i polityką edukacyjną, finansowanych m.in. przez fundacje Fulbrighta, Forda i Rockefellera,
kolejne unijne programy ramowe, European Science Foundation i Narodowe Centrum Nauki; jego
najważniejsze międzynarodowe projekty badawcze dotyczyły relacji państwo – uniwersytet, relacji
uniwersytetów z otoczeniem gospodarczym, transformacji kadry akademickiej, zarządzania szkolnictwem wyższym, przedsiębiorczości akademickiej, globalizacji i równości szans edukacyjnych; jeden
z 30 globalnych Fulbright New Century Scholars Fundacji Fulbrighta w dziedzinie badań nad szkolnictwem wyższym (2007-2008); opublikował 170 artykułów naukowych, a jego trzy ostatnio wydane
monografie to: Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej
konkurencji (Wyd. Naukowe PWN 2015, ss. 545), Knowledge Production in European Universities:
States, Markets, and Academic Entrepreneurialism (Peter Lang 2013, ss. 486) oraz Transformacje
uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie (Wyd. Naukowe
UAM 2010, ss. 447); w 2015 r. został laureatem „subsydium profesorskiego” w programie „Mistrz”
finansowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP).
Musiał Grażyna – kierownik Samodzielnego Zakładu Teorii i Metodologii Ekonomii, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; autorka bądź współautor ponad 120 oryginalnych prac
twórczych, polskich i anglojęzycznych; publikowała m.in. w: „Journal of Economics & Management”,
„Zagadnieniach Naukoznawstwa”, „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki”, „Studiach Ekonomicznych” i monografiach naukowych; była uczestnikiem wielu konferencji naukowych, m.in. IX Polskiego Zjazdu Filozoficznego, Drugiego Europejskiego Kongresu Uniwersalizmu, XI Międzynarodowego
Kongresu Logiki, Metodologii oraz Filozofii Nauki; odbyła roczny staż naukowy w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz staż naukowy na Uniwersytecie

im. Michaiła Łomonosowa w Moskwie; uczestniczyła w pracach ogólnopolskiego interdyscyplinarnego seminarium naukowego „Kontekst odkrycia – kontekst uzasadnienia” w Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie; była inicjatorem i organizatorem konferencji „Wkład Oskara Langego w rozwój ekonomii XX wieku” (Wisła, 15-16 czerwca 2004 r.) i konferencji naukowej „Wkład Michała Kaleckiego
w rozwój ekonomii XX wieku” (Wisła, 27-28 września 2005 r.); w 2004 r. pod jej redakcją ukazała się
monografia zbiorowa podsumowująca wyniki konferencji z 2004 r. pt. Twórczość Oskara Langego
i jej znaczenie w teorii ekonomii, a w 2006 r. monografia Twórczość Michała Kaleckiego i jej znaczenie w teorii ekonomii (za te dokonania została nagrodzona Nagrodą Rektora zespołową III stopnia);
jest członkiem Rady Wydziału Finansów i Ubezpieczeń; jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu, Stowarzyszenia „Ordynacka” oraz Who is Who of European Women.
Oliwa-Ciesielska Monika – dr hab., prof. UAM; pracuje w Zakładzie badań problemów społecznych
i pracy socjalnej w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych UAM; zajmuje się problematyką marginalizacji społecznej, ubóstwa, bezdomności, mieszkalnictwa socjalnego, pomocy społecznej
i pracy socjalnej; autorka artykułów i książek dotyczących problemu wykluczenia społecznego, m.in.
Piętno nieprzypisania. Studium o wyizolowaniu społecznym bezdomnych, W poszukiwaniu kultury
ubóstwa.
Puślecki Zdzisław W. – prof. zw., dr hab. nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Gospodarki Międzynarodowej, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu; badania naukowe
w zakresie międzynarodowych stosunków ekonomicznych – teoria handlu międzynarodowego, liberalizm i protekcjonizmem w handlu międzynarodowym, badania nad innowacjami technicznymi i technologicznymi oraz gospodarką opartą na wiedzy, regionalizacją i globalizacją, strategią Unii Europejskiej dla wzrostu konkurencyjności globalnej, polsko-niemieckimi stosunkami ekonomicznymi stosunkami ekonomicznymi, stosunkami gospodarczymi między Północą i Południem, stosunkami handlowo-ekonomicznymi Unii Europejskiej z Chinami, rolą WTO w handlu międzynarodowym; w literaturze naukowej funkcjonuje „Paradoks Puśleckiego” dotyczący korzyści i kosztów integracji krajów
słabiej rozwiniętych z państwami wyżej rozwiniętymi, ze szczególnym uwzględnieniem państw Europy Środkowej i Wschodniej – po raz pierwszy wprowadzony do nauki przez prof. Petera Leslie z Queens University, Kingston, Kanada, a także klasyfikacja środków ochrony handlowej według Zdzisława
W. Puśleckiego; członek międzynarodowych grup naukowo-badawczych przy uniwersytetach i instytucjach naukowych, takich jak: Universite Pierre Mendes France, Grenoble – Francja, Universidade Autonoma de Lisboa, Portugalia, ekspert-recenzent czasopisma „Etudes Internationale” University of
Laval, Quebec, Kanada, ekspert-recenzent w University of Hawaii at West Oahu, Honolulu, Hawaje,
USA; członek krajowych i zagranicznych organizacji i towarzystw naukowych, takich jak: Poznańskie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk (PTPN), Towarzystwo Naukowe Instytut Zachodni-Poznań, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne-PTE, Polskie Towarzystwo Politologiczne-PTP, Polish European Community
Studies Association – European Community Studies Association (Bruksela), International Studies Association (ISA), (USA); autor lub współautor ponad 680 prac twórczych w tym 30 książek; ważniejsze
publikacje w ostatnich latach: International Business Theory and International Economy, LAP LAMBERT, Saarbruecken, Germany (2013); About the Protectionist Pressures in the International Business Policy, „Journal of Business and Economics”, USA, March 2013, vol. 4, nr 3; The Some New
Aspects of the International Business Theory and International Economy, „Journal of Modern Accounting and Auditing (USA), June 2013, vol. 9, nr 6; Unia Europejska wobec wzrostu konkurencyjności
Brazylii, Rosji, Indii i Chin (BRIC), Warszawa 2011.
Such Jan – prof. zw. dr hab.; zajmuje się głównie filozofią nauki, filozofią i metodologią nauk przyrodniczych, zwłaszcza fizyki, astronomii i kosmologii; główne publikacje: O uniwersalności praw
nauki, Czy istnieje „experimentum crucis”?, Problemy weryfikacji wiedzy, Dialektyczne wizje świata,
Rodzaje determinacji a rozwój nauki, Multiformity of Science. W monografii Czy istnieje „experimentum crucis”? opracował pionierską koncepcję „sytuacji rozstrzygającej”, tzn. sytuacji, która decyduje
o losach konkurencyjnych teorii naukowych; jest autorem 11 monografii naukowych (ostatnia: Multiformity of Science, Rodopi, Amsterdam – New York 2004, została wyróżniona w 2005 r. Nagrodą
Ministra); jest ponadto redaktorem 24 prac zbiorowych, kilkunastu podręczników i skryptów oraz
ponad 250 artykułów naukowych, a także kilkudziesięciu artykułów publicystycznych i recenzji.

