NOTY O AUTORACH
EDWARD NĘCKA

Jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie
Jagiellońskim, członkiem Senatu tej uczelni.
Współpracuje również ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Członek
rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, obecnie
wiceprezes PAN. Członek kilku międzynarodowych towarzystw naukowych (European Society
for Cognitive Psychology, ESCoP, International
Society for Intelligence Research, ISIR). Zainteresowania badawcze Edwarda Nęcki koncentrują
się wokół problematyki poznawczych mechanizmów różnic indywidualnych, przede wszystkich twórczości i inteligencji. Obecnie realizuje
projekt badawczy Maestro, poświęcony behawioralnym, poznawczym
i neuronalnym mechanizmom samokontroli. Edward Nęcka jest autorem
lub współautorem sześciu monografii i dwóch podręczników, a także
133 artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych, w znacznej części
opublikowanych w obiegu międzynarodowym. Jego najważniejsze prace
ukazały się w czołowych czasopismach psychologicznych (np. Journal
Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, Personality and
Individual Differences, Intelligence, Creativity Research Journal) i w pracach
zbiorowych wydawanych przez renomowane domy wydawnicze (np.
Academic Press, Cambridge University Press, Springer, Erlbaum, American Psychological Association). Edward Nęcka wypromował 27 doktorów. Dziewięcioro jego uczniów uzyskało habilitację, z czego jedna
– tytuł profesora.
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Dr hab. EWELINA KNAPSKA

kieruje Pracownią Neurobiologii Emocji
w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN
im. M. Nenckiego w Warszawie. Zajmuje się
badaniem neurobiologicznego podłoża emocji. W szczególności próbuje opisać mechanizmy komórkowe związane z przekazywaniem
pobudzenia emocjonalnego, uczeniem się motywowanym nagrodą oraz wygaszaniem strachu
u gryzoni, stosując zarówno zaawansowane
techniki biologii molekularnej, jak i nowoczesne techniki niezaburzonego obecnością eksperymentatora monitoringu
zachowania zwierząt.

Ks. dr hab. DAMIAN WĄSEK

jest wykładowcą teologii fundamentalnej na
Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. W publikacjach poszukuje argumentów
za wiarygodnością chrześcijaństwa zarówno
dla wyznawców, jak i niewierzących. Jest autorem m.in. monografii: Koncepcja teologii Piotra
Abelarda (2010) oraz Nowa wizja zarządzania
Kościołem (2014).

Ks. dr hab. WOJCIECH P. GRYGIEL

Adiunkt w Katedrze Filozofii Przyrody Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie. Doktor habilitowany
nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii
(UPJPII), doktor chemii (Binghamton University, USA). Zainteresowania naukowe: filozofia
fizyki, filozofia nauki, kwantowa grawitacja
oraz nauki kognitywne.
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