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Baniak Józef – zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się w następujących dziedzinach: 
socjologia religii i religijności, socjologia Kościoła i parafii, socjologia powołań kapłańskich i zakon-
nych, socjologia moralności, socjologia małżeństwa i rodziny, socjologia młodzieży; filozofia religii, 
filozofia dialogu, etyka społeczna; teologia praktyczna; publikacje z zakresu tych dziedzin: 24 książki 
autorskie, 34 książki pod redakcją, ponad 200 opracowań naukowych specjalistycznych w różnych 
czasopismach, ponad 150 opracowań popularno-naukowych i publicystycznych; wśród nich są też 
prace w językach obcych (angielskim i niemieckim).  
 
Chojniak Arleta – dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Zakładzie Historii  
i Metodologii Nauk o Kulturze w Instytucie Kulturoznawstwa UAM; autorka książki Człowiek i sens. 
Frankla koncepcja autotranscendencji; zainteresowania badawcze: metodologia i historia psychologii, 
psychologia humanistyczna, psychologia międzykulturowa; najnowsze publikacje: Emocje jako 
przedmiot badań kulturoznawczych, „Roczniki Kulturoznawcze” t. IV, nr 4/2013; Kulturowe uwarun-
kowania zdrowia w ujęciu psychologii humanistycznej, w: P. Godlewski, D. Kalinowski (red.), Zdro-
wie w kulturze i życiu codziennym., Koszalin 2013; Kody kulturowe doświadczeń duchowych, w:  
Z. Pasek, K. Skowronek, R. Tyrała (red.), Pozareligijne wymiary duchowości, Kraków 2013. 
 
Cichocki Piotr – dr socjologii, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Socjologii UAM. 
 
Drozdowicz Zbigniew – profesor tytularny, kierownik Katedry Religioznawstwa i Badań Porównaw-
czych UAM; autor 30 monografii oraz ponad 200 artykułów naukowych; w ostatnim czasie ukazały 
się: 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) oraz Kartezjański racjonalizm (Wydawnictwo Fundacji Humaniora 2014); główny 
obszar jego zainteresowań badawczych stanowi filozofia nowożytna oraz filozofia religii; odbywał 
staże naukowe Francji i w Niemczech.  
 
Dulewicz Maciej – skończył studia filozoficzne z tytułem licencjata na Uniwersytecie w Białymstoku, 
obecnie studiuje teologię na PWTW Collegium Bobolanum oraz kognitywistykę jako studia drugiego 
stopnia na UJ w Krakowie; zainteresowania badawcze: współpraca interdyscyplinarna kognitywistyki, 
teologii, filozofii umysłu i religioznawstwa oraz współczesne badania neurokognitywne nad przeży-
ciami religijnymi. 
 
Kokoć Damian – doktorant w Katedrze Religioznawstwa i Badań Porównawczych UAM; zaintere-
sowania naukowe: średniowieczna filozofia muzułmańska, islam i kultura muzułmańska, mistyka – 
zwłaszcza sufizm, gnostycyzm, filozofia religii – zwłaszcza pluralistyczna wizja religii Johna Hicka 
oraz kwestie dialogu międzyreligijnego i fundamentalizmu religijnego; członek Poznańskiego Kon-
wersatorium Religioznawczego; publikacje w: „Przegląd Religioznawczy”, „Internetowy Magazyn 
Filozoficzny Hybris”, „Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki”, „Humaniora. Czasopismo Inter-
netowe” oraz w kilku monografiach zbiorowych. 
 
Krajewska Malwina – doktoranta socjologii na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu; zainte-
resowania naukowe: socjologia kultury, antropologia współczesności oraz zagadnienia związane  
z buddyjskimi społecznościami występującymi zarówno w Europie, jak i Azji; obecnie przeprowadza 
badania jakościowe w klasztorach buddyjskich na terenie północnych Indii i Nepalu. 
 
Mania Ewelina – mgr, absolwentka studiów kulturoznawczych na Wydziale Nauk Społecznych UAM 
 



Springer Sławomir – dr filozofii, pracownik Katedry Religioznawstwa i Badań Porównawczych 
UAM, specjalizuje się w myśli protestanckiej. 
 
Szauer Remigiusz – doktorant w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych UAM; zainte-
resowania badawcze: socjologia religii i duchowości, socjologia młodzieży, spory moralne i sposoby 
ich rozstrzygania w społeczeństwie demokratycznym. 
 
Weraksa Joanna – mgr, absolwentka studiów kulturoznawczych na Wydziale Nauk Społecznych 
UAM. 
 
Woźniak Renata, mgr, absolwentka studiów kulturoznawczych na Wydziale Nauk Społecznych 
UAM. 
 
 
 


