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Imię: Karolina
Nazwisko: Bartkowiak
Zakład: Zakład Filozofii Analitycznej
E-mail: karolinabartkowiak@yahoo.com
Dyżury: brak
Dodatkowe dane kontaktowe: tel. 604185064
Zakres kompetencji – dziedziny: filozofia współczesna (analityczna i
nieanalityczna)
Zakres kompetencji – opis: Dobre rozeznanie w filozofii współczesnej i ogólnie w
historii filozofii. Piszę doktorat o znaczeniu literatury dla filozofii; przedmiotem
moich zainteresowań są miejsca przenikania się filozofii i literatury. W mojej
rozprawie doktorskiej badam twórczość Richarda Rorty'ego, Harolda Blooma i
Stanleya Cavella.
Oferowana pomoc: Pomoc w pisaniu prac rocznych i pracy licencjackiej. Pomoc w
wyborze zajęć. Pomoc w przygotowaniu do egzaminów (np. z historii filozofii).
Zainteresowania pozanaukowe: literatura
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Imię: Jan
Nazwisko: Czarnecki
Zakład: Estetyki
E-mail: jan.czarnecki.uw@gmail.com
Dyżury: brak
Dodatkowe dane kontaktowe:
Zakres kompetencji – dziedziny: filozofia muzyki, filozofia literatury, estetyka
Zakres kompetencji – opis: Studia filozoficzne w ramach MISH UW ukończyłem
pracą magisterską pt. "Filozofia muzyki Vladimira Jankélévitcha". Zajmuje mnie
zagadnienie muzyczności literatury, wpisane w szerszą problematykę rozumienia i
interpretacji tekstu artystycznego.
Oferowana pomoc: Poza wymienionymi w Regulaminie podstawowymi formami
pomocy (nadzór nad pisaniem prac, pomoc w opanowaniu materiału z zajęć
kursowych, gotowość do pogłębionej dyskusji nad problemami interesującymi
studenta) otwarty jestem na wszelkie inne pomysły i niestandardowe potrzeby. Mogę
towarzyszyć w lekturze i interpretacji (a może i tłumaczeniu?) tekstów w językach
obcych nowożytnych i po łacinie. Szczególnie zachęcam do współpracy studentów
MISH - mogę dzielić się doświadczeniem i radzić w kwestiach związanych ze
specyfiką indywidualnych studiów międzyobszarowych. Erasmus and other
international students are also more than welcome: in English, in italiano et en
français! ;)
Zainteresowania pozanaukowe: muzyka, literatura, historia sztuki, polscy studenci
w Padwie od średniowiecza po nowożytność, inne
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Imię: Michał
Nazwisko: Dobrzański
Zakład: Zakład Filozofii Religii
E-mail: michaldobrzanski@op.pl
Dyżury: brak, możliwe po ustaleniu telefonicznym lub mailowym
Dodatkowe dane kontaktowe: tel. 601 33 13 12
Zakres kompetencji – dziedziny: historia filozofii, etyka, antropologia filozoficzna,
filozofia religii, filozofia niemiecka, filozofia społeczna
Zakres kompetencji – opis: Arthur Schopenhauer: piszę doktorat na temat jego
filozofii i biegle znam jego myśl, ze szczególnym naciskiem na estetykę i filozofię
języka; Stoicyzm: napisałem pracę magisterską dot. neostoicyzmu w nowożytności,
przez kilka lat zajmowałem się w swoich badaniach stoicyzmem i początkowo
planowałem pisać doktorat na ten temat; Etyka: jestem publicystą z zakresu etyki i
antropologii transportu; Filozofia religii: Feuerbach, Schopenhauer, Wolniewicz
Oferowana pomoc: Pomoc merytoryczną mogę zaoferować w podanych powyżej
zagadnieniach i wszystkim, co jakoś się z nimi wiąże. Ponadto jestem bardzo biegły
w załatwianiu wszelkich spraw formalnych, sprawnie poruszam się po instytutowej
biurokracji, wiem, kto za co odpowiada i do kogo z czym pójść. W IF jestem od 2006
roku.
Zainteresowania pozanaukowe: wszystko wokół muzyki i wszystko wokół
zrównoważonego transportu
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Imię: Bartosz
Nazwisko: Działoszyński
Zakład: Zakład Filozofii Nowożytnej
E-mail: dzialoszynski@yahoo.com
Dyżury: brak
Dodatkowe dane kontaktowe:
Zakres kompetencji – dziedziny: filozofia nowożytna, filozofia dziejów,
Oświecenie
Zakres kompetencji – opis: W czasie studiów magisterskich publikowałem ("Sztuka
i Filozofia", "Principia") artykuły nt. Nietzschego. Praca mgr o Lessingu jako
przedstawicielu niemieckiego Oświecenia. Zainteresowania: filozofia Oświecenia
(francuskiego, niemieckiego, polskiego), filozofia dziejów i filozofia społeczna XIX
wieku, pogranicze filozofii, historii (historiografii) i antropologii kultury. Piszę pracę
doktorską o genezie pojęcia "cywilizacja" w filozofii europejskiej XVIII i pierwszych
dekad XIX wieku. Najnowsze publikacje filoz. w "Przeglądzie Humanistycznym"
3/2012 i "Przeglądzie Filozoficznym" 1/2012. Ulubiona metodologia: warszawskiej
szkoły historii idei.
Oferowana pomoc: dobór lektur, porady warsztatowe w zakresie pisania prac
rocznych, ułatwianie kontaktów z innymi osobami zajmującymi się zbliżoną
tematyką, kontakty z czasopismami filozoficznymi
Zainteresowania pozanaukowe:
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Imię: Bartosz
Nazwisko: Fingas
Zakład: Zakład Filozofii Polityki
E-mail: bfingas@gmail.com
Dyżury: brak
Dodatkowe dane kontaktowe:
Zakres kompetencji – dziedziny: etyka, filozofia polityczna, filozofia klasyczna,
filozofia nauki
Zakres kompetencji – opis: W ramach pracy nad doktoratem zajmuję się
filozoficznymi aspektami rozwoju osobistego. Planuję przeanalizować różne,
praktyczne koncepcje rozwoju pod kątem ich założeń antropologicznych i etycznych.
Moja praca magisterska dotyczyła natomiast porównania rozumowania praktycznego
z rozumowaniem teoretycznym wykorzystywanym w naukach przyrodniczych (temat
z pogranicza filozofii praktycznej i filozofii nauki). Oprócz tego zajmowałem się
etyką cnót, filozofią polityczną i doktrynami politycznymi: liberalizmem,
konserwatyzmem, komunitarianizmem, teorią prawa naturalnego, filozofią
Arystotelesa itp. .
Oferowana pomoc: W ramach tutoringu mogę zaoferować pomoc w trzech
dziedzinach: 1) Pomoc merytoryczna w zakresie pisania prac rocznych i
zaliczeniowych w wyżej wymienionych obszarach, ale nie tylko; 2) Pomoc w
określeniu swoich mocnych stron i bazowania na nich w podejmowanych działaniach;
3) Pomoc w sprecyzowaniu kierunków rozwoju naukowego i osobistego.
Zainteresowania pozanaukowe: Moje zainteresowania oscylują głównie wokół
tego, czym się zajmuję naukowo i zawodowo - czyli filozofią oraz szeroko pojętą
edukacją. Staram się łączyć swoje pasje, pracę i studia. Oprócz tego interesuję się
muzyką (klasyczna, rock progresywny) i amatorsko gram na perkusji
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Imię: Michał Tomasz
Nazwisko: Godziszewski
Zakład: Zakład Logiki
E-mail: mtgodziszewski@gmail.com
Dyżury: piątek, 17:00 - 18:00, sala 110/111
Dodatkowe dane kontaktowe: tel. +48 503173738
Zakres kompetencji – dziedziny: Logika, Kognitywistyka, Filozofia nauki, Historia filozofii
Zakres kompetencji – opis: Logika: logika matematyczna (teoria modeli, teoria obliczeń,
teoria mnogości), logiczne podstawy arytmetyki (twierdzenia Godla, arytmetyka I i II rzędu),
formalne teorie prawdy, paradoksy i antynomie, logiki modalne, teoria modeli skończonych,
złożoność opisowa, teoria gier. Kognitywistyka: obliczeniowe modele umysłu, algorytmiczna
wyuczalnosć, teoretyczne podstawy sztucznej inteligencji, teoria języka naturalnego
(semantyka obliczeniowa, kwantyfikatory w języku naturalnym, teoria języków formalnych).
Filozofia nauki: podstawy fizyki (teorie przyczynowości, filozofia mechaniki kwantowej,
teoria względności, branching spacetime), filozofia matematyki, filozofia logiki, rachunek
prawdopodobieństwa w filozofii. Historia filozofii: B. Bolzano, D. Hilbert, G. Frege, R.
Carnap, H. Reichenbach, I. Lakatos, Szkoła lwowsko-warszawska (K. Ajdukiewicz, J.
Łukasiewicz, A. Tarski).
Oferowana pomoc: Pomoc w opanowaniu treści wymaganych w ramach zajęć kursowych:
Logika I, Logika II, Logika III, Logika i teoria mnogości (I i II), Wprowadzenie do
matematyki (I i II) - dodatkowe zajęcia: wykłady, ćwiczenia i konsultacje. Pomoc w
opanowaniu treści wymaganych w ramach zajęć kursowych: Ontologia, Epistemologia,
Filozofia nauki, Historia filozofii analitycznej - omawianie dodatkowych pozycji
bibliograficznych, pogłębiona dyskusja nad problemami interesującymi podopiecznych.
Nadzór nad pisaniem prac rocznych: pomoc w opracowaniu bibliografii, krytyczna dyskusja
postępów w pisaniu, proofreading. Doradztwo w sprawie wyboru zajęć fakultatywnych.
Pomoc przy przygotowywaniu referatów na seminaria i konferencje. Doradztwo w sprawie
wyboru opiekuna naukowego i promotora prac dyplomowych.
Zainteresowania pozanaukowe: historia, polityka, muzyka poważna, teatr, szachy, brydż,
wino
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Imię: Julia
Nazwisko: Jankowska
Zakład: Logiki
E-mail: jj.jankowska2@uw.edu.pl
Dyżury: Brak - będę miała dyżur w II semestrze 2013/2014.
Dodatkowe dane kontaktowe:
Zakres kompetencji – dziedziny: Filozofia nowożytna, Leibniz, filozofia Kurta Goedla,
filozofia matematyki, metafizyka, platonizm, nominalizm, epistemologia, etyka, filozofia
polityki, semiotyka logiczna, logika.
Zakres kompetencji – opis: Moim opiekunem naukowym jest prof. dr hab. Stanisław
Krajewski. Jestem na II roku studiów doktoranckich. Przygotowuję doktorat o filozofii Kurta
Goedla w jej związkach z filozofią Leibniza. Tematem mojej pracy magisterskiej, której
promotorem był dr hab. Marcin Poręba, było pojęcie substancji u Leibniza. Na studiach
interesowałam się najbardziej filozofią nowożytną, ale też logiką i semiotyką logiczną,
filozofią polityki i filozofią społeczną, nieanalityczną filozofią współczesną, psychoanalizą i
etyką. Interesuję się też historią sztuki, sztuką współczesną i literaturą.
Oferowana pomoc: Studiowałam w Instytucie Filozofii UW w latach 2002-2008, więc
podczas konsultacji mogę doradzić, do kogo chodzić na zajęcia, jak się uczyć i co robić, żeby
znaleźć dla siebie coś ciekawego. Potrafię też wyjaśnić niektóre trudne zagadnienia, pomóc w
czytaniu tekstów, przygotowywaniu się do kartkówek z ontologii itp. Mam dosyć szerokie
zainteresowania, więc umiem rozmawiać o różnych rzeczach, też z osobami, które jeszcze nie
wiedzą, co je najbardziej interesuje. Mogę też pomóc w przygotowywaniu prac rocznych wymyśleniu tematu, znalezieniu ciekawej literatury i zredagowaniu, nawet jeśli nie dotyczą
one ściśle moich zainteresowań. Mogę podyskutować na tematy filozoficzne. Chętnie dzielę
się doświadczeniem i mam otwarte i realistyczne podejście.
Zainteresowania pozanaukowe: Pracowałam w magazynie literackim Lampa,
wydawnictwach i fundacji pozarządowej RazemPamoja.
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Imię: Katarzyna
Nazwisko: Klimowicz
Zakład: Zakład Filozofii Polityki
E-mail: katarzyna.klimowicz@gmail.com
Dyżury: brak
Dodatkowe dane kontaktowe:
Zakres kompetencji – dziedziny: Filozofia polityczna, etyka, antropologia
filozoficzna.
Zakres kompetencji – opis: Jestem absolwentką kierunku Philosophy of Being
Cognition and Value. Dotychczas w czasie mojej kariery uniwersyteckiej
zajmowałam się tematami związanymi z wielokulturowością, dialogiem
międzykulturowym, tożsamością indywidualną i grupową, prawami człowieka i
globalizacją. Obecnie w ramach pracy nad doktoratem prowadzę badania dotyczące
demokracji bezpośredniej, partycypacji i deliberacji obywatelskiej, egalitaryzmu oraz
postaw antyhierarchicznych.
Oferowana pomoc: Można się ze mną konsultować w zakresie powyżej
wymienionych zagadnień. Jako opiekun naukowy chętnie pomogę w pisaniu prac
roczynych (pomoc w wyborze bibliografii, uwagi merytoryczne, dyskusje związane z
tematyką pracy) oraz w wyborze zajęć fakultatywnych i ogólnouniwersyteckich. Jako
osoba aktywna w działaniach trzeciego sektora, doradzę także w jaki sposób można
pogłębiać zainteresowania oraz wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę.
Zainteresowania pozanaukowe: organizacje pozarządowe, wolontariat
międzynarodowy, teatr eksperymentalny, podróże, joga, gotowanie i zdrowe
odżywianie
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Imię: Dorota
Nazwisko: Kutyła
Zakład: Zakład Estetyki
E-mail: dorotawarszawa@wp.pl
Dyżury: 8.30-9.30, piątek, Zakład Estetyki, p. I, p. 107 (planowany)
Dodatkowe dane kontaktowe: Zakres kompetencji – dziedziny: Estetyka, filozofia polityki
Zakres kompetencji – opis: W ramach planowanej pracy doktorskiej dotyczącej idei
wyzwolenia i jej obrazów zajmuję się szeroko rozumianymi związkami polityki i
sztuki w bardzo interdyscyplinarnym podejściu do tematu. Spośród innych dziedzin
humanistycznych najbliżej mi do literaturo- i językoznawstwa (jestem też polonistą),
ale inspiracje socjologiczne, antropologiczne i historyczne także traktuję jako
własne:)
Oferowana pomoc: W ramach pomocy tutorskiej mogę zaproponować kilka rzeczy.
Po pierwsze, indywidualne spotkania i pogłębioną rozmowę o wybranych tekstach z
zakresu estetyki i filozofii polityki. Po drugie, rozmowy o pracach rocznych (wybór
tematu, literatury, rozmowy o kolejnych etapach pracy). Po trzecie, warsztaty z
zakresu edytorstwa naukowego. Po czwarte, spotkania dotyczące działań
społecznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi. Po piąte, warsztaty
dotyczące sposobów prowadzenia zajęć, wykorzystania technik pracy moderatora,
facylitatora itp. Po szóste zaś pomoc w załatwianiu spraw formalnych.
Zainteresowania pozanaukowe: bardzo rozległe, od hafciarstwa przez historię
kuchni po sztuki walki.
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Imię: Tomasz
Nazwisko: Lechowski
Zakład: Logiki
E-mail: T.J.Lechowski@gmail.com
Dyżury: Wtorek 13.15-14.15, s. 111
Dodatkowe dane kontaktowe: tel. 608097733
Zakres kompetencji – dziedziny: Logika, filozofia języka
Zakres kompetencji – opis: Moje kompetencje z logiki obejmują zakres materiału
omawianego na takich przedmiotach jak logika I i II, logiki modalne, semiotyka
logiczna i szereg seminariów z logiki. Natomiast moje kompetencje z filozofii języka
obejmują materiał z filozofii analitycznej oraz wielu seminariów poświęconych
filozofii języka.
Oferowana pomoc: Pomoc w opanowaniu materiału do przedmiotów takich jak:
logika I i II, semiotyka logiczna, ontologia, epistemologia, wstęp do matematyki, itp..
Zainteresowania pozanaukowe: Przyroda, sport
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Imię: Martyna
Nazwisko: Mieszkowska
Zakład: Estetyki
E-mail: martyna.mieszkowska@gmail.com
Dyżury: brak
Dodatkowe dane kontaktowe: brak
Zakres kompetencji – dziedziny: estetyka, filozofia nieanalityczna w zakresie
zagadnień związanych z ciałem oraz pojęciem tego, co Inne
Zakres kompetencji – opis: Oferuję pomoc związaną z przedmiotami kursowymi w
Instytucie Filozofii oraz fakultetem z estetyki. Najbardziej kompetentna jestem w
zakresie zagadnień poruszanych w mojej pracy magisterskiej i prowadzonych przeze
mnie badaniach, czyli dotyczących cielesności, obrazu oraz kategorii Innego. Wśród
autorów, którym poświęciłam najwięcej czasu, mogę wymienić: Maurice'a MerleauPonty'ego, Georges'a Didi-Hubermana, Hansa Beltinga, Sigmunda Freuda,
Emmanuela Levinasa, Georges'a Bataille'a, Gernota Böhmego czy Hermanna
Schmitza
Oferowana pomoc: W zakresie moich kompetencji jestem w stanie zaoferować:
pomoc w opanowaniu materiału, pomoc przy pisaniu pracy rocznej: wybór lektur,
pomoc przy redagowaniu konspektu oraz samej treści pracy.
Zainteresowania pozanaukowe: zoologia, sztuka
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Imię: Filip
Nazwisko: Pachla
Zakład: Filozofii religii
E-mail: filip.pachla@gmail.com
Dyżury: brak
Dodatkowe dane kontaktowe: tel. + 48 694 554 620
Zakres kompetencji – dziedziny: etyka, filozofia religii
Zakres kompetencji – opis: 1) W pracy magisterskiej porównywałem wczesną
filozofię Ludwiga Wittgensteina (głownie jej etykę i aksologię) oraz stoicyzm. 2) W
czasie studiów doktoranckich skupiam się na naturalizmie w filozofii religii oraz na
wartości jaką dla filozofii religii mogą mieć formułowane współczesnie
kognitywistyczne i ewolucjonistyczne teorie religii.
Oferowana pomoc: 1) Chętnie pomogę przy pisaniu prac rocznych, zwłaszcza
zakresu etyki stoickiej, etyki Wittgensteina, filozofii religii oraz przedmiotów
kursowych z historii filozofii. Szczególnie zaś: a) w doborze literatury, b) czuwaniu
nad merytoryczną i techniczną jakością pracy, c) pomocy w zrozumieniu tekstów
angielojęzycznych, d) dyskusji nad opisywanymi kwestiami. 2) Pomoc w wyborze
zajęć. Zarówno przedmiotów kursowych jak i seminariów oraz wykładów
monograficznych. 3) Dyskusja nad tekstami przerabianymi przez studentkę/studenta
na bieżących zajęciach. 4) Pomoc w określeniu zainteresowań i celów naukowych
studentki/studenta
Zainteresowania pozanaukowe: Podróże, biologia ewolucyjna
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Imię: Natalia
Nazwisko: Pietrulewicz
Zakład: Semiotyki Logicznej
E-mail: npietrulewicz@uw.edu.pl
Dyżury:
Dodatkowe dane kontaktowe:
Zakres kompetencji – dziedziny: filozofia języka, filozofia umysłu, epistemologia,
metafilozofia,
Zakres kompetencji – opis: W mojej pracy badawczej zajmuję się językiem (nie
tylko z perspektywy analitycznej) i wszystkim, co jest z nim w filozofii związane - a
więc umysłem i poznaniem, oraz metodologią badań nad językiem i rolą intuicji
(filozoficznych) w filozofowaniu.
Oferowana pomoc: Czas spotkań tutorskich proponuję spędzić na rozmowach
umożliwiających poznanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań studenta głównie poprzez dyskusję wspólnie wybranych tekstów. Możliwa jest także
dyskusja np. literatury pomocnej przy nauce czy pisaniu prac. Posiadam wiele
materiałów dotyczących krytyczneego myślenia, krytycznego czytania i
akademickiego pisania.
Zainteresowania pozanaukowe: nowe lądy i nowe smaki
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Imię: Maja
Nazwisko: Piotrowska-Tryzno
Zakład: Estetyki
E-mail: maja.p.to.ja@gmail.com
Dyżury: brak
Dodatkowe dane kontaktowe: tel. 608 28 46 73
Zakres kompetencji – dziedziny: estetyka, fenomenologia, hermeneutyka
Zakres kompetencji – opis: Jako absolwentka ASP dysponuję stale pogłębianą wiedzą na
temat historii i teorii sztuki wizualnej, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych prądów
i koncepcji konstytuujących się na pograniczu sztuki i filozofii. Podczas studiów
doktoranckich rozwijam przede wszystkim zainteresowania skoncentrowane wokół relacji
estetyki i jej nowoczesnych i ponowoczesnych kontekstów - z jednej strony i fenomenologii
percepcji (głównie barwy i koloru) - z drugiej. Interesuje mnie również zagadnienie szoku i
jego wpływu na odbiór wydarzenia estetycznego. Rozwijam autorską teorię możliwości
autoemancypacji, pogłębiania samorozumienia czy rozjaśniania bycia dzięki treningowi
percepcji, w oparciu o filozofię (m. in.) Merleau-Ponty'ego, Heideggera, Levinasa i Lyotarda
oraz inspiracje płynące z psychologii, antropologii i filozofii religii. Nieobca jest mi estetyka
transkulturowa. Prowadziłam przez dwa lata wykłady z historii filozofii, prowadzę także od
kilku lat zajęcia teoretyczno-praktyczne dla młodzieży pt. Nowe Formy Sztuki. Należę do
Stowarzyszenia Kształcenia Filozoficznego "Kuźnia Umysłów".
Oferowana pomoc: W ramach konsultacji chętnie pomogę w ustalaniu tematów i bibliografii
prac rocznych i licencjatów, proponuję także konsultacje podczas pisania prac. Mogę
zaoferować także dyskusje na interesujące studentów tematy, chętnie na podstawie
wybranych (wspólnie:) tekstów.
Zainteresowania pozanaukowe: literatura, kino
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Imię: Wiktor
Nazwisko: Piotrowski
Zakład: Etyka
E-mail: wik.piotrowski@gmail.com
Dyżury: brak
Dodatkowe dane kontaktowe: 664977144
Zakres kompetencji – dziedziny: metaetyka, filozofia języka, etyka
Zakres kompetencji – opis: Posiadam dość szerokie spektrum wiedzy filozoficznej,
nie jestem ograniczony do jednej dziedziny. W trakcie swoich studiów szczególnie
dużo uwagi poświęcałem zagadnieniom metaetycznym i semantycznopragmatycznym. Zdobyłem uprawnienia pedagogiczne i jestem aktywnym
dydaktykiem na różnych poziomach wiekowych, co przekłada się na moją zdolność
objaśniania bardziej zawiłych kwestii filozoficznych. Moje prace roczne i dyplomowe
dotyczyły min.: teorii względności, moralnych aspektów wegetarianizmu,
problematyki przekładu, metafor językowych, teorii sztuki Gadamera, problemu
Fregego-Geacha
Oferowana pomoc: Oferuję pomoc przy wyborze, opracowywaniu i pisaniu prac
rocznych, konsultacje filozoficzne (przede wszystkim dotyczące myślicieli
etycznych), pomoc w przygotowywaniu referatów oraz w przygotowywaniu się do
egzaminów.
Zainteresowania pozanaukowe: żeglarstwo, mechanika motocyklowa, komiksy,
literatura
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Imię: Michał
Nazwisko: Pospiszyl
Zakład: Zakład Historii Filozofii Nowożytnej
E-mail: pospiszyl.michal@gmail.com
Dyżury: Po wcześniejszym kontakcie
Dodatkowe dane kontaktowe: brak
Zakres kompetencji – dziedziny: Spinoza i nowy Spinoza (Deleuze, Negri, Balibar,
Montag, Braidotti), Marks i marksizm (Benjamin, Lukacs, szkoła Frankfurcka, operaismo,
Negri), postsrukturalizm (Foucault, Deleuze), teoria aktora sieci (Latour), teoria sztuki
(Bishop, Bourriaud), teorie zależności (Wallerstein), teologia polityczna (Agamben, Schmitt,
Blumenberg, Taubes)
Zakres kompetencji – opis: W swoim doktoracie opisuję coś co można by nazwać
materialistyczną historią czasu. Chodzi o pokazanie materialnych i dyskursywnych przemian
które dokonały się wraz z narodzinami kapitalizmu a które w istotny sposób ukształtowały
nowoczesne życie społeczne i ekonomiczne. Jeśli we współczesnych krytycznych naukach
społecznych pojawiają się próby radyklanego zakwestionowania tego porządku to w mojej
ocenie pozostaną one jałowe dopóty dopóki nie sproblematyzują zegara jako jednego z
najistotniejszych wynalazków nowoczesnego społeczeństwa. Stąd do takiej analizy
korzystam z autorów z kręgu filozofii włoskiej (Negri, Virno, Tronti, Agamben) lub
francuskiej (Deleuze, Foucault), przeciwstawiając się szczególnie mocnej w Niemczech
tradycji heglo-marksizmu

Oferowana pomoc:
Chętnie pomogę zarówno przy wybieraniu zajęć, pisaniu prac rocznych, uzupełnianiu
bibliografii czy w konsultacjach do egzaminu. W ramach własnych możliwości spróbuje
rozjaśnić spekulatywne zawiłości pojawiające się na zajęciach w Instytucie Filozofii,
postaram się także porządnie przeczytać wysłany mi tekst (w czym mam jakieś
doświadczenie po 4 latach prowadzenia zajęć zwykle kończących się esejem zaliczeniowym
czy po 2 latach pracy w redakcji pisma naukowego)

Zainteresowania pozanaukowe: Przechadzki
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Imię: Michał
Nazwisko: Siermiński
Zakład: Zakład Historii Filozofii Nowożytnej
E-mail: ms277910@students.mimuw.edu.pl
Dyżury: brak
Dodatkowe dane kontaktowe: tel. 502501849
Zakres kompetencji – dziedziny: Historia Filozofii, Filozofia współczesna,
Filozofia społeczna, Logika
Zakres kompetencji – opis: Historia Filozofii (filozofia starożytna, średniowieczna,
nowożytna), Filozofia współczesna (w szczególności współczesna filozofia
społeczna), Filozofia społeczna, Logika (jestem matematykiem).
Oferowana pomoc: Pomoc przy pisaniu prac zaliczeniowych, pomoc w
przygotowaniu do kolokwiów i egzaminów, pomoc przy wyborze zajęć w Instytucie
Filozofii, doradztwo w kwestiach formalnych związanych z Instytutem Filozofii,
pomoc przy doborze lektur uzupełniających zajęcia kursowe.
Zainteresowania pozanaukowe: matematyka, fizyka, żeglarstwo, motocykle.
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Imię: Monika
Nazwisko: Stasiuk
Zakład: Zakład Filozofii Kultury
E-mail: helois@wp.pl
Dyżury: brak
Dodatkowe dane kontaktowe:
Zakres kompetencji – dziedziny: filozofia kultury
Zakres kompetencji – opis: W pracy badawczej zajmuję się szaleństwem (głównie
schizofrenią) oraz, w jego kontekście, filozofią M. Heideggera, L. Szestowa,
buddyzmem zen. Jestem absolwentką filozofii i kulturoznawstwa. Tytuły prac
magisterskich: "Schizofrenik i błazen jako figury kulturowe" oraz "Szestowowska
koncepcja filozofii a schizofrenia". Obecnie pracuję nad doktoratem na temat
filozoficznych uwarunkować psychiatrii egzystencjalnej. Niedawno ukazała się
książka "Schizofrenik jako błazen. O roli szaleństwa w wyobraźni kulturowej", której
jestem współautorem. Jeśli kogoś fascynuje ta kwestia i chce pogłębić swoją wiedzę
w tym temacie, zapraszam. Nie ma natomiast sensu pisać do mnie w sprawie Hegla i
jemu podobnych filozofów.
Oferowana pomoc: - pomoc przy pisaniu prac rocznych (tematyka, bibliografia)
- pomoc w opanowaniu materiału z zakresu filozofii kultury
- dla zainteresowanych kwestią szaleństwa / schizofrenii, dyskusja na proponowane
tematy, sugestie bibliograficzne
Zainteresowania pozanaukowe: Podróże rowerowe (55 000 km na liczniku). Jestem
członkiem założycielem Stowarzyszenia Podróżników Crotos, w którym z pasją
tworzymy i wdrażamy w życie tzw. croto-filozofię. Brałam udział m.in. w Wyprawie
Olimpijskiej Jedwabnym Szlakiem z Olimpii do Pekinu w 2008r., po której zostałam
w Chinach na około 2 lata, żeby nauczyć się języka.
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Imię: Tomasz
Nazwisko: Steifer
Zakład: Filozofii Nauki
E-mail: tmsteifer at gmail.com
Dyżury: brak
Dodatkowe dane kontaktowe:
Zakres kompetencji – dziedziny: logika, kognitywistyka
Zakres kompetencji – opis: Zajmuję się głównie logiką i szeroko pojętymi metodami
formalnymi/matematycznymi. Interesuje mnie zarówno formalne podejście do klasycznych
zagadnień filozoficznych (np. teoria obliczeń), jak i problemy bardziej techniczne (np.
rozwiązywalność pewnych równań diofantycznych). Z innych studiów (i z pracy) mam też
dość solidne obycie z takimi zagadnieniami: analiza sygnałów (m.in. EEG), uczenie
maszynowe, modelowanie procesów fizycznych itp.. Bliska jest mi tematyka historii
nauki/filozofii nauki.
Oferowana pomoc: Zależnie od studenta, współpraca może być:
a) uzupełniająca
tj. nastawiona na radzenie sobie z podstawowymi obowiązkami; głównie pomoc w
przyswajaniu materiału z przedmiotów kursowych (w szczególności przedmiotów
filozoficznych, matematycznych, informatycznych i neuronaukowych), przy
przygotowywaniu referatów i prac rocznych;
b) ponadprogramowa
tj. omawianie zagadnień spoza programu (w tym również - wstępna nauka do przedmiotów z
następnych semestrów); pomoc w prowadzeniu pierwszej pracy badawczej - zarówno
merytoryczna (w formułowaniu problemów, doborze metod, obliczeniach itp.), jak i
organizacyjna (np. uzyskanie dostępu do porządnego laboratorium).
Zainteresowania pozanaukowe: filozofia
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Imię: Jakub
Nazwisko: Tercz
Zakład: Zakład Historii Filozofii Współczesnej
E-mail: jakub.tercz@gmail.com
Dyżury: brak
Dodatkowe dane kontaktowe:
Zakres kompetencji – dziedziny: Współczesna filozofia kontynentalna i jej źródła,
postrstrukturalizm, psychoanaliza, filozofia psychiatrii
Zakres kompetencji – opis: Licencjat uzyskałem na podstawie pracy na temat
psychoanalitycznej teorii sztuki, zaś magisterium na podstawie pracy na temat
podmiotowości w filozofii Gillesa Deleuze`a. Obecnie przygotowuję dysertację
doktorską na temat całościowego ujęcia filozofii Deleuze`a. W zakresie moich
kompetencji znajduje się także współczesna filozofia kontynentalna i jej źródła (Kant,
Nietzsche, Husserl, Heidegger), post/strukturalizm (Bataille, Foucault, Lyotard) oraz
psychoanaliza (Freud, Lacan, Legendre, Guattari). W ramach UO UW prowadzę
komercyjne zajęcia „Psychiatria i jej filozoficzne aspekty”.
Oferowana pomoc: Proponuję swoją pomoc w trzech obszarach zadań studenckich:
(1) W obszarze pisemnej pracy zaliczeniowej (sformułowanie tematu, tezy oraz
wniosków, przeprowadzenie wywodu, dobór bibliografii, ogólna redakcja i korekta);
(2) W wygłoszeniu referatu w ramach seminariów lub proseminariów (wspólna
lektura i omówienie tekstu, znalezienie tego, co w nim ważne, ciekawe i logiczne
ułożenie referatu); (3) W przygotowaniu do egzaminu, w tym proponuję
przeprowadzenie egzaminu symulowanego zgodnie z możliwymi pytaniami.
Zainteresowania pozanaukowe: gra na gitarze
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Imię: Katarzyna
Nazwisko: Urbaniak
Zakład: Historii Filozofii Nowożytnej
E-mail: kas.urbaniak@gmail.com
Dyżury: brak
Dodatkowe dane kontaktowe: tel. 606480301
Zakres kompetencji – dziedziny: filozofia społeczna, filozofia nowożytna, estetyka,
filozofia sztuki, fenomenologia
Zakres kompetencji – opis: filozofia społeczna i estetyka szkoły frankfurckiej,
fenomenologia ciała, nowożytna i współczesna filozofia społeczna, związki teatru i
filozofii (doktryny estetyczne, teatr jako narzędzie emancypacji)
Oferowana pomoc: pomoc w zbieraniu bibliografii i redagowaniu prac rocznych,
praca nad rozwojem indywidualnych zainteresowań naukowych studenta/tki, dyskusja
nad interesującymi studenta/tkę zagadnieniami, pomoc w wyborze zajęć zgodnych z
zainteresowaniami studenta/tki
Zainteresowania pozanaukowe: Jako antropolożka kultury nie posiadam
zainteresowań pozanaukowych. Albo, jeżeli przyjąć inną optykę, mam tylko takie.
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Imię: Hanna
Nazwisko: Urbankowska
Zakład: Filozofia Społeczna
E-mail: hannaurbankowska@gmail.com
Dyżury: brak
Dodatkowe dane kontaktowe: apocryphe@o2.pl
Zakres kompetencji – dziedziny: Filozofia nowożytna, filozofia współczesna
nieanalityczna
Zakres kompetencji – opis: Pasjonuje mnie przede wszystkim idealizm niemiecki
(Kant, Fichte, Schelling, Hegel) i filozofia współczesna, szczególnie Heidegger, a
także same początki filozofii (starożytna Grecja).
Oferowana pomoc: Chętnie polecę lektury, które mnie samą inspirowały,
porozmawiam o filozofii przy kawie, pomogę w doborze tematów prac rocznych, w
razie potrzeby doradzę, jak napisać prace. Mogę też pomóc w przygotowaniach do
sesji.
Zainteresowania pozanaukowe: Turystyka górska, ilustracja i grafika komputerowa,
poezja.
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Imię: Katarzyna
Nazwisko: Wejman
Zakład: Estetyki
E-mail: wejman.katarzyna@gmail.com
Dyżury: brak
Dodatkowe dane kontaktowe: 784642185
Zakres kompetencji – dziedziny: estetyka, hermeneutyka, fenomenologia
Zakres kompetencji – opis: Kompetencje w zakresie estetyki obejmują ogólną
historię estetyki, estetykę kantowską, fenomenologiczną oraz problemy związane z
zagadnieniem mimesis, powtórzenia, technik widzenia, materialności i ontologii
dzieła malarskiego. W fenomenologii najbardziej interesują mnie kwestie cielesności,
architektury i wyobrażni w kontekście myśli Husserla, Sartre'a, Heideggera, MerleauPonty'iego oraz Schmitza (nowa fenomenolgia). W przypadku hermeneutyki mogę
pomóc w zakresie filozofii Gadamera i Ricoeura (biorąc pod uwagę przede wszystkim
zagadnienie rozumienia dzieła sztuki).
Oferowana pomoc: Konsultacje na wybrany temat,wspólna analiza konkretnych
tekstów, pomoc przy formułowaniu problemów i pytań badawczych, porady
bibliograficzne i edytorskie.
Zainteresowania pozanaukowe: taniec współczesny, kultura hiszpańska

