LISTA TUTORÓW MISMaP W INSTYTUCIE FILOZOFII UW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019
Nazwisko i Imię

Dane kontaktowe

Zainteresowania naukowe

F: filozofia (I i II stopień); K: kognitywistyka (I stopień)
Zakład Filozofii Nowożytnej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i
Ciecierski Tadeusz, dr hab. (F) Socjologii UW,
e-mail: taci@uw.edu.pl
Zakład Logiki, Instytut Filozofii,
Cieśliński Cezary, dr hab. prof. ul. Krakowskie Przedmieście 3,
UW (F)
e-mail: c.cieslinski@uw.edu.pl

Filozofia języka (pragmatyka, kontekst, pojęcie treści, nazwy własne);
filozofia umysłu i psychologii (psychologia potoczna, intencjonalność,
nastawienia sadzeniowe, pojęcie pojęcia).
Logika i jej zastosowania w filozofii i podstawach matematyki, formalne
teorie prawdy. Paradoksy i ich rozwiązania, m.in. w ramach różnych
teorii prawdy. Teoria modeli arytmetyki.

Danielewicz Magdalena, dr
hab. prof. UW (F i K)

Teoria języka, językoznawstwo
pragmatyka języka naturalnego

ogólne,

składnia,

semantyka

Filozofia analityczna
filozofia języka.

filozofia

Ludwiga

Wittgensteina),

Golińska-Pilarek Joanna, dr
hab. (F i K)

Katedra Lingwistyki Formalnej, Wydział Neofilologii UW,
e-mail: m.m.danielewicz@uw.edu.pl
Zakład Filozofii Analitycznej, Instytut Filozofii UW,
ul. Karkowskie Przedmieście 3,
e-mail: b.dziobkowski@uw.edu.pl
Zakład Epistemologii, Instytut Filozofii,
ul. Krakowskie Przedmieście 3, pok. 306,
e-mail: j .gegotek@uw.edu.pl
Zakład Logiki, Instytut Filozofii,
ul. Krakowskie Przedmieście 3,
e-mail: j.golinska@7uw.edu.pl

Grudzińska-Zawadowska
Justyna, dr hab. (F i K)

Zakład Filozofii Analitycznej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i
Socjologii UW,
e-mail: j .grudzinska@uw.edu.pl

Dziobkowski Bogdan, dr (F)
Gęgotek Joanna, dr (F i K)

Krajewski Grzegorz, dr (K)
Krajewski Stanisław, prof. dr
hab. (F i K)
Kuś Katarzyna, dr (F i K)

Katedra Psychologii Poznawczej, Wydział Psychologii UW,
e-mail: kraj ewski@psych.uw. edu.pl
Zakład Logiki, Instytut Filozofii UW,
ul. Krakowskie Przedmieście 3,
e-mail: stankrajewski@uw.edu.pl
Zakład Epistemologii, Instytut Filozofii UW,
ul. Krakowskie Przedmieście 28,
e-mail: kkus@uw.edu.pl

(zwłaszcza

i

Filozofia nauki (metodologia ogólna, filozofia biologii, filozofia
geologii), historia nauk przyrodniczych (przede wszystkim geologii,
paleontologii, biologii), epistemologia
Logika i jej zastosowania w filozofii, matematyce, informatyce,
kognitywistyce i sztucznej inteligencji; logiki nieklasyczne; teoria
dowodu; teoria modeli.
Filozofia języka, semantyka formalnej języka naturalnego, nowoczesne
semantyki teoriotypowe (z typami zależnymi)
filozofii języka i semantyki (formalnej) języka naturalnego. Przedmiot
jej obecnych badań stanowią nowoczesne semantyki teoriotypowe
(z typami zależnymi).
Psycholingwistyka, rozwój językowy dzieci, przetwarzanie języka przez
dorosłych.
Filozofia matematyki, matematyka a teologia, filozofia dialogu, myśl
żydowska.
Epistemologia (epistemologia modalna, wiedza aprioryczna), filozofia
eksperymentalna, metafilozofia, ogólna metodologia nauk oraz filozofia
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Misiuna Krystyna, dr hab.
(F i K)
Odrowąż-Sypniewska Joanna
prof. dr hab. (F)
Pokropski Marek, dr (F i K)
Poręba Marcin, dr hab. prof.
UW (F)
Przepiórkowski Adam, dr hab.
prof. IPI PAN, prof. UW (K)

Zakład Logiki, Instytut Filozofii, ul. Krakowskie Przedmieście 3,
tel.: 534 689 056,
e-mail: krystyna.simons@uw.edu.pl
Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii UW,
e-mail: j .odrowaz@uw.edu.pl
Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii UW,
e-mail: mpokropski@uw.edu.pl
Zakład Historii Filozofii Nowożytnej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii
i Socjologii
tel.: 22 55 20 221
e-mail: m.poreba@uw.edu.pl
Instytut Podstaw Informatyki PAN, ul. Jana Kazimierza 5,
Instytut Filozofii UW, ul. Krakowskie Przedmieście 3,
tel. 508 342 044,
e-mail: adamp@ipipan.waw.pl

nauki (problem wyjaśniana w naukach formalnych, przyrodniczych i
społecznych, funkcje modeli w nauce).
Logiki
probabilistyczne,
logika
indukcji,
paradoksy
prawdopodobieństwa, matematyczne podstawy prawdopodobieństwa,
rola prawdopodobieństwa w teoriach naukowych takich jak mechanika
statystyczna i mechanika kwantowa, modalne logiki wiedzy i
informacji.
Filzofia języka, semiotyka logiczna, ontologia.
Filozofia umysłu, filozofia nauk kognitywnych.

Formalna semantyka i składnia języków naturalnych (przede wszystkim
polskiego), komputerowe przetwarzanie tekstów na poziomach
składniowym i semantycznym.
Teoria informacji w organizmach żywych, teoria komunikacji,
psychologia
języka,
język jako
koordynator
działań, układy
dynamiczne, psychologia ekologiczna.

Rączaszek-Leonardi Joanna,
dr
hab. prof. UW
Tichy Rafał, dr (F)

Katedra Psychologii Poznawczej, Wydział Psychologii UW,
e-mail: j .raczaszek-leonardi@uw.edu.pl
Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, Instytut Filozofii
e-mail: rafal.tichy@uw.edu.pl

Wójtowicz Anna, dr hab.
(F i K)

Zakład Logiki Instytut Filozofii UW.
Instytut Filozofii, ul. Krakowskie Przedmieście 3, p. 111,
e-mail: amwojtow@uw.edu.pl

logika
filozoficzna,
filozoficzne
prawdopodobieństwa, kryteria racjonalności
błędy popełniane we wnioskowaniach.

Zakład Neorofizjologii, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN,
e-mail: a.wrobel@nencki.gov.pl
Zakład Semiotyki Logicznej, Instytut Filozofii UW,
ul. Krakowskie Przedmieście 28,
e-mail: adrian.a.ziolkowski@uw.edu.pl

Elektrofizjologia
układów
sensorycznych,
neurobiologia,
neurofizjologia, neuroinformatyka.
filozofia eksperymentalna, psychologia poznawcza, kognitywistyka,
metody ilościowe w badaniach społecznych, filozofia języka,
epistemologia

Wróbel Andrzej, prof. dr hab.
(K)
Ziółkowski Adrian, dr (F i K)

założenia
wnioskowań,

rachunku
heurystyki,
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