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Bardziński Filip – doktorant w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii UAM (promotor: prof. Ewa Nowak); absolwent studiów magisterskich z filozofii na podstawie pracy Czy istnieje etos kibica?; zainteresowania badawcze: bioetyka, etyka lekarska, etyka sportu, inżynieria genetyczna, modyfikacje genetyczne, eugenika.
Karczyńska Eliza – dr, absolwentka IF UAM, w 2013 r. obroniła pracę doktorską pt. Władza i własność w społeczeństwach przedkapitalistycznych. Próba analizy teoretycznej struktury społeczeństwa
osmańskiego; zainteresowania badawcze: filozofia historii, filozofia społeczna.
Keński Krzysztof – pracuje w Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi
UAM; zainteresowania badawcze: filozofia nauki i filozofia społeczna.
Kowalska Małgorzata – doktorantka Instytutu Filozofii UAM, absolwentka filozofii UAM oraz ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu; zainteresowania badawcze: filozofia sztuki,
filozofia człowieka; miłośniczka malarstwa, filozofii i gry w tenisa ziemnego, w wolnych chwilach
zajmuje się prawem.
Nowak Ewa – prof. UAM dr hab., kierownik Zakładu Etyki IF UAM, autorka m.in. monografii Autonomia jako zasada etyczności. Kant, Fichte, Hegel (2002) oraz Experimental Ethics. A Multidisciplinary Approach (2013); współautorka (wraz z K.M. Cern) monografii Ethos w życiu publicznym
(2009), współredaktorka m.in. Die Zeit Heideggers (2000, wraz z N. Leśniewskim), Educating competencies for democracy (2013, wraz z D. Schrader i B. Zizek), Kohlberg revisited (2014, wraz z D. Garz
i B. Zizek), Edukacja demokratyczna (wraz z K.M. Cern i P. Juchacz, 2009); tłumaczka (I. Kant, Metafizyka moralności, 2006; G. Radbruch, Filozofia prawa, 2009); zainteresowania badawcze: etyka
stosowana, filozofia prawa, antropoetyka, psychologia rozwoju moralnego (kognicja i afektywność).
Stypendystka Fundacji FNP, DAAD (Siegen), NATO (Berlin), ESKAS (Berno), IWM (Wiedeń),
Alexander von Humboldt Stiftung (Uniw. Konstancki). Visiting Professor fundacji FIGS na Univ.-GH
Siegen w 1999/2000 (Kants Friedensschrift).
Wykładowca IF UAM, wicedyrektor ds. naukowych w IF UAM; założyciel i redaktor naczelna
czasopisma „Ethics in Progress” online.
Piotrowska Ewa – prof. zw. dr hab., matematyk i filozof, kierownik Zakładu Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Antropologii Filozoficznej;
autorka 16 książek (w tym 7 autorskich), ok. 100 rozpraw i artykułów dotyczących filozofii i historii
matematyki, filozofii krajów skandynawskich, filozofii edukacji i filozofii człowieka; autorka takich
książek, jak: Nauka a ideologia. Matematycy i matematyka w III Rzeszy (2012), Społeczny konstruktywizm a matematyka (2008), Myśl filozoficzna w Szwecji. Od mistycyzmu do radykalizmu (2006), Dzieje myśli szwedzkiej XX wieku. Od narodowego konserwatyzmu do globalizmu (2006), Święta Brygida
Szwedzka na tle swoich czasów (wspólnie z Bernardem Piotrowskim, 2005).
Trydeński Marcin – doktor filozofii (studia w Instytucie Filozofii UAM), członek Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa, sekretarz Polskiego Towarzystwa Antropologii Filozoficznej; autor artykułów
poświęconych antropologii filozoficznej oraz filozofii Karla Jaspersa, m.in. Karla Jaspersa metafizyka
granicy, Komunikacja egzystencjalna w filozofii Karla Jaspersa. Zainteresowania badawcze: antropologia filozoficzna, filozofia życia, filozofia codzienności, filozofia komunikacji.
Wojcieszyk Elżbieta – dr, pracownik OBEP IPN w Poznaniu, autorka książek: Działalność Rady
Miejskiej Miasta Poznania w latach 1919–1939 i losy poznańskich radnych (2012) oraz Duszpasterstwo młodzieży archidiecezji poznańskiej w latach 1945–1939 (2013).

