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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.
Pleskaczyńska Maria – doktorantka filozofii KUL; zajmuje się filozofią moralności, interesują ją
przede wszystkim kategorie pamięci i przebaczenia we współczesnej etyce, a także problematyka dydaktyki etyki i edukacji filozoficznej; obok działalności naukowej prowadzi zajęcia z filozofii i etyki
dla dzieci; wybrane publikacje: Głos nadziei w „erze świadectwa”. Kategoria świadka w dyskusji
etycznej, „Ruch Filozoficzny” 1(72)/2016; Filozofia wobec straty, w: M. Guzewicz (red.), Przerwać
milczenie. Rozważania o utracie dziecka, KUL, Stalowa Wola 2015; Etos w służbie miłości,
w: G. Grzybek, Z. Chodkowski, J. Meissner-Łozińska (red.), Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, UR,
Rzeszów 2016.
Prochowicz Jolanta – doktorantka filozofii KUL, autorka książki Uniwersytet, humanistyka, filozofia.
Problematyka kształcenia akademickiego w ujęciu Marthy Nussbaum i Alasdaira MacIntyre’a, naukowo zajmuje się feminizmem, edukacją poprzez film oraz dyskusją wokół założeń współczesnego
kształcenia akademickiego.
Szocik Konrad – doktor filozofii, adiunkt w Zakładzie Kognitywistyki Wyższej Szkoły Informatyki
i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie; autor monografii Ateizm filozoficzny (2014) i Jana Pawła II idee
filozoficzne. Między ortodoksją a sekularyzacją (2015), jak również wielu artykułów poświęconych zagadnieniom kognitywnych i ewolucyjnych nauk o religii; zainteresowania naukowe dotyczą analizy
religii i przekonań religijnych z perspektywy kognitywnej i ewolucyjnej i wybranych zagadnień filozofii
biologii przede wszystkim w kontekście zjawiska religijności.

