NOTY O AUTORACH
DR

INŻ.

MICHAŁ SZYCHOWIAK

pracuje w Instytucie Informatyki Politechniki
Poznańskiej od 1994 roku. Jest naukowcem, wykładowcą współpracującym z wieloma uczelniami,
członkiem rad programowych konferencji naukowych i przemysłowych poświęconych systemom
rozproszonym, bezpieczeństwu i niezawodności.
Jego zainteresowania naukowe dotyczą dziedziny
wiarygodności przetwarzania danych, w tym
w szczególności dwóch obszarów – bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz mechanizmów wysokiej niezawodności. Jest również organizatorem corocznych zawodów PUT
Cybersecurity Capture the Flag, w których z praktycznymi problemami
bezpieczeństwa cybernetycznego mierzą się studenci kierunków informatycznych i przedstawiciele przemysłu z kraju i z zagranicy.

DR

INŻ.

MACIEJ MIŁOSTAN

jest związany z Politechniką Poznańską, w której
uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyki w 2007 roku. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół zastosowania
metod badań operacyjnych, uczenia maszynowego
i przetwarzania danych na polu bezpieczeństwa
teleinformatycznego oraz w zastosowaniach bioinformatycznych. Aktualnie jego podstawowym
miejscem zatrudnienia pozostaje Politechnika Poznańska (od 2000 roku), ale współpracuje on również z Poznańskim
Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (od 2003 roku). Ma szerokie
doświadczenie praktyczne w dziedzinie bezpieczeństwa uzyskane
w wyniku wieloletniej administracji systemami IT, pracy związanej
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z obsługą incydentów, udziałem w audytach bezpieczeństwa oraz
projektach badawczo-rozwojowych finansowanych ze źródeł krajowych
i europejskich. Ponadto prowadzi zajęcia dydaktyczne z ochrony danych
i kryptografii. Jest współautorem szeregu publikacji zarówno z zakresu
bezpieczeństwa teleinformatycznego, jak i bioinformatyki.

PROF.

DR HAB.

KRZYSZTOF STACHEWICZ,

filozof, teolog, historyk. Kierownik Zakładu Filozofii i Dialogu na Wydziale Teologicznym UAM
w Poznaniu, redaktor naczelny rocznika naukowego „Filozofia Chrześcijańska”. Autor wielu
książek, artykułów i rozpraw. Ostatnio wydał:
Milczenie wobec dobra i zła. W stronę etyki sygetycznej
i apofatycznej (2013) oraz Doświadczyć prawdziwej
rzeczywistości. Prolegomena do filozofii mistyki (2019).
Główne przestrzenie badawcze: etyka, metaetyka,
filozofia zła, antropologia filozoficzna, filozofia mistyki.

DR

HAB.

RADOSŁAW SOJAK,

PROF.

UMK

kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej i Historii
Socjologii.
– Zainteresowania badawcze:
socjologia wiedzy, teoria socjologiczna, analiza
dyskursu, tajność jako kategoria socjologiczna, zakulisowe wymiary życia
społecznego.
– Przebieg kariery:
• w roku akademickim 1997/98: asystent stażysta w Instytucie Socjologii
UMK;
• w czerwcu 1998: egzamin magisterski na podstawie pracy pt. Porządki
wykluczeń. Ekskluzja społeczna w świetle socjologii wiedzy na przykładzie
dyskusji wokół lustracji – ocena na dyplomie bardzo dobra;
• od października 1998: asystent w Zakładzie Socjologii Ogólnej i Historii
Socjologii Instytutu Socjologii UMK;
• w czerwcu 2002: zamknięcie przewodu doktorskiego na podstawie rozprawy pt. Socjologia wiedzy w poszukiwaniu perspektywy ogólnej teorii społeczeństwa
napisanej pod kierunkiem dra hab. Andrzeja Zybertowicza, prof. UMK;
• od sierpnia 2002: adiunkt w Zakładzie Socjologii Ogólnej i Historii Socjologii Instytutu Socjologii UMK;
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• od stycznia 2004: adiunkt w Zakładzie Interesów Grupowych Instytutu
Socjologii UMK;
• od 2004 do 2007: zastępca dyrektora Instytutu Socjologii UMK ds. dydaktycznych;
• od 2007 do 2016: prodziekan Wydziału Humanistycznego UMK;
• od 2015 roku kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej i Historii Socjologii,
– poza tym:
• od 1997 roku członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego;
• stypendysta Fulbrighta (1998), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2000)
oraz tygodnika „Polityka” w ramach akcji „Zostańcie z Nami!” (2006);
• autor rozprawy Paradoks antropologiczny. Socjologia wiedzy jako perspektywa ogólnej teorii społeczeństwa (Wrocław 2004) oraz współautor pracy
Zagubiona rzeczywistość. O społecznym konstruowaniu niewiedzy (Warszawa
2005 – wspólnie z Danielem Wicentym);
• redaktor 4 tomów zbiorowych; autor 15 artykułów w języku polskim
i angielskim oraz 7 recenzji;
• od 2007 roku członek rady redakcyjnej „Polish Sociological Review”.
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