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MISJA
Priorytetowy Obszar Badawczy Society of the Future, czerpiąc z doświadczenia interdyscyplinarnej
społeczności naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ), tworzy nowoczesne warunki dla rozwoju
badań, dydaktyki oraz współpracy z otoczeniem zewnętrznym w obszarze kluczowych zmian
społecznych i gospodarczych, w tym wywołanych rozwojem technologii. Realizuje to zadanie formułując
istotne pytania o zjawiska i procesy kształtujące życie współczesnych i przyszłych pokoleń oraz
poszukując na nie odpowiedzi za pomocą przełomowych, interdyscyplinarnych badań prowadzonych w
dialogu ze społeczeństwem.

TRENDY
Aktualne światowe trendy i problemy badawcze w obszarze badawczym FutureSoc dotyczą m.in.
funkcjonowania człowieka i społeczeństwa w stanie zagrożenia; wpływu zagrożeń na innowacyjność
społeczeństwa w obszarze kształtowania nowych warunków bezpieczeństwa, środowiska życia
codziennego, pracy i czasu wolnego; badań emocji społecznych i profilaktyki zdrowia psychicznego w
epoce niepewności, zakłóceń i przemian; transformacji cyfrowej społeczeństwa, organizacji, gospodarki
i państw; wpływu rozwoju biotechnologii na społeczeństwo; zarządzania i transformacji relacji między
interesariuszami w obliczu radykalnych przemian technologicznych, ekologicznych i demograficznych
oraz sytuacji kryzysowych; stabilności i reprodukcji ich struktur, mechanizmów samoregulacji
(ekosystemy społeczne), ustawicznego rozwoju oraz kulturowych uwarunkowań.
Owe trendy stawiają przed badaczkami i badaczami POB FutureSoc trzy główne wyzwania: (1) natury
teoretycznej, związanej z budowaniem nowych pojęć, teorii i koncepcji pozwalających na rozumienie
zmian zachodzących w społeczeństwie; (2) natury metodologicznej, związanej z opracowaniem narzędzi
praktycznych ułatwiających kształtowanie tych procesów, konceptualizowanych zgodnie z nowymi
paradygmatami; (3) integracji rozwoju nauki z potrzebami społeczeństwa oraz z edukacją.

Silne i słabe strony oraz możliwości i zagrożenia UJ i POB
w zakresie obszaru badawczego FutureSoc
A) MOCNE STRONY:
* Nauka: (1) kompetencje badawcze kadry naukowej; (2) wzrastająca skuteczność w pozyskiwaniu
grantów krajowych i międzynarodowych; (3) aktywność publikacyjna w pierwszym kwartylu czasopism
najczęściej cytowanych; (4) obecność wielu dyscyplin naukowych (potencjał interdyscyplinarności); (5)
aktywny udział badaczy i badaczek w międzynarodowych organizacjach i sieciach naukowych; (6)
międzynarodowa rozpoznawalność wybranych badaczek i badaczy.
* Edukacja: (1) lokalny prestiż UJ skutkujący zdolnością Uczelni do przyciągania najlepszych w kraju
kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz do szkół doktorskich.
* Społeczeństwo: (1) doświadczenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym; (2)
rozwinięte programy popularyzacji nauki, działalność ekspercka i doradcza.
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B) SŁABE STRONY:
* Nauka: (1) aktywność publikacyjna w pierwszym decylu czasopism najczęściej cytowanych; (2) słabo
rozwinięty obszar badań interdyscyplinarnych; (3) braki w infrastrukturze i aparaturze naukowej; (4)
słabe umiędzynarodowienie kadry; (5) słaba mobilność kadry oraz słabe finansowe wsparcie wyjazdów
zagranicznych i publikacji; (6) brak systemowych rozwiązań ukierunkowanych na zatrzymanie
najzdolniejszych absolwentów szkół doktorskich.
* Edukacja: (1) sztywność form prowadzenia dydaktyki, słabo rozwinięte nowoczesne metody edukacji;
(2) odpływ wyróżniających się absolwentów studiów II i III stopnia do instytucji biznesowych; (3) słabe
umiędzynarodowienie procesu kształcenia, w tym słaba oferta dydaktyczna w języku angielskim.
* Społeczeństwo: (1) słaba widoczność aplikacyjnych badań naukowych i współpracy z otoczeniem.

* Inne: (1) niskie wynagrodzenia kadry akademickiej i administracyjnej; (2) nadmiernie rozbudowane i
niezintegrowane procedury administracyjne; (3) obowiązki administracyjne pracowników naukowych.
C) SZANSE:

(1) Rozwój współpracy z wiodącymi w skali światowej ośrodkami naukowymi; (2) trendy społeczne i
gospodarcze stymulujące zapotrzebowanie na badania naukowe; (3) partycypacja szkół doktorskich w
procesach badawczych; (4) korelacja obszarów badawczych Uniwersytetu z priorytetami w nauce
europejskiej i światowej; (5) rozwój międzynarodowych sieci uniwersyteckich zorientowanych na
prowadzenie badań naukowych; (6) globalny kryzys (po)pandemiczny, skutkujący pilną potrzebą
podjęcia innowacyjnych, interdyscyplinarnych badań nad jednostkami i organizacjami; (7) współpraca
naukowo-dydaktyczna w ramach UNA–EUROPA.
D) ZAGROŻENIA:

(1) Ograniczenia w finansowaniu nauki w Polsce (i w innych krajach) w związku z kryzysem
ekonomicznym (Covid19); (2) ograniczone możliwości mobilności kadry; (3) ograniczone możliwości
potencjalnych studentów i studentek z zagranicy (reżimy sanitarne + kryzys finansowy); (4) brak
dojrzałego krajowego rynku pracy dla absolwentów szkół doktorskich; (5) projektyzacja procesu
naukowego w ramach POB – skupienie się na realizacji wąskich obszarowo projektów, zamiast na
realizacji szerokiego programu POB; (6) brak wystarczającego wsparcia administracyjnego dla badaczy i
badaczek; (7) słaby przepływ informacji, niska transparentność działań, zbytnia biurokratyzacja.

CELE
Kierunki rozwoju i cele strategiczne FutureSoc POB, wynikające z analizy SWOT oraz określonych
powyżej światowych trendów i wyzwań, sformułowano w odniesieniu do trzech misji Uniwersytetu:
rozwoju nauki, edukacji i relacji ze społeczeństwem.
I. Nauka
1. Zwiększenie wpływu działalności naukowej Uczelni na rozwój światowej nauki.
Cele szczegółowe to: (1) rozbudowa ekosystemu badawczego; (2) zwiększenie udziału pracowników w
międzynarodowych, interdyscyplinarnych projektach badawczych; (3) zwiększenie otwartości badań i
dostępność wyników; (4) zwiększenie aktywności publikacyjnej pracowników i liczby prestiżowych
publikacji; (5) zwiększenie poziomu innowacyjności i interdyscyplinarności badań.
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2. Wzmocnienie współpracy badawczej.
Cele szczegółowe to: (1) zwiększanie udziału uczonych z zagranicy i zagranicznych ekspertów w
działalności UJ; (2) wzmocnienie udziału uczonych z UJ w międzynarodowej współpracy badawczej, w
tym poprzez granty i publikacje.
3. Rozwój zawodowy pracowników.
Cele szczegółowe to: (1) opracowanie systemu zachęt i adekwatnego do potrzeb wsparcia dla
pracowników; (2) podniesienie jakości zarządzania zespołem i projektami naukowymi; (3) podniesienie
poziomu kompetencji badawczych i transwersalnych pracowników naukowych; (4) opracowanie i
wdrożenie mechanizmów kreowania liderów nauki, np. poprzez programy mentoringowe.
II. Edukacja
4. Podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów.
Cele szczegółowe to: (1) zwiększenie interdyscyplinarności programów edukacyjnych; (2) zwiększenie
umiędzynarodowienia procesu kształcenia w języku angielskim i w powiązaniu z wiodącymi uczelniami
międzynarodowymi; (3) opracowanie i wdrożenie nowoczesnych formatów wykształcenia; (4)
opracowanie systemowych rozwiązań z zakresu zarządzania talentami oraz działań zmierzających do
rekrutacji i zatrzymania utalentowanych młodych naukowców na Uczelni; (5) opracowanie nowych
rozwiązań w systemie motywacyjnym pracowników w zakresie podnoszenia jakości pracy dydaktycznej
i wzmacniania pozycji w konkurowaniu o najlepszych kandydatów na studia.
III. Społeczeństwo
5. Zwiększenie współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Cele szczegółowe to: (1) rozwój strategicznych partnerstw z instytucjami z otoczenia bliższego i
dalszego; (2) wzrost liczby projektów badawczych realizowanych we współpracy z organizacjami
społecznymi oraz najszybciej rozwijającymi się branżami gospodarki.

Priorytetowe domeny, problemy badawcze oraz działania POB
Określone wyżej cele są realizowane w ramach trzech głównych domen badawczych. Jednocześnie, POB
FutureSoc otwarty jest na nowe, emergentne problemy badawcze, wyłaniające się w wyniku
zachodzących zmian społecznych, gospodarczych i technologicznych. Zakres domen badawczych
obejmuje takie dyscypliny jak: nauki prawne; filozofia; psychologia; nauki socjologiczne; ekonomia i
finanse; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o bezpieczeństwie; nauki o
komunikacji społecznej i mediach; nauki o polityce i administracji; nauki o zarządzaniu i jakości;
językoznawstwo; informatyka; inżynieria biomedyczna; nauki medyczne; nauki farmaceutyczne; nauki o
zdrowiu; nauki biologiczne, nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii, nauki o kulturze fizycznej;
informatyka techniczna i telekomunikacja.
Numery planowanych działań w ramach wszystkich trzech domen badawczych (wg katalogu działań
określonego we wniosku IDUB): 1.; 2.; 3.; 5.; 6.; 7.; 8.; 9.; 10.; 11.; 12.; 13.; 14.; 15.; 16.; 17.; 18.; 19.;
21.; 26.

W ramach działania nr 21 planujemy uruchomienie 6 LABów w POB FutureSoc: 1) Brain and Behaviour
Lab (BBL); 2) Future Law Lab (FLL); 3) Glocal Challenges Lab (GCL); 4) Global Trends Lab (GTL); 5)
Managing for the Future (MF_Lab); 6) Social (r)Evolutions Lab (SocRevLab). Planujemy realizację wyżej
wymienionych działań zarówno poprzez LABy, jak i ogólno-obszarowo w ramach całego POB.
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I Domena
CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO W OBLICZU NOWYCH TECHNOLOGII

Domena obejmuje zagadnienia związane z wpływem rozwoju nowych technologii cyfrowych oraz
biotechnologii na społeczeństwo.
Przykładowe tematy badań w obrębie domeny badawczej:
1. E-demokracja.

E-demokracja to idea wykorzystania informatycznych technologii komunikacyjnych (ICT) w procesach
wyborczych i legislacyjnych. Potencjalnym efektem e-demokracji jest zwiększenie wpływu obywateli na
państwo i prawo. Elementami związanymi z tymi procesami jest problematyka e-państwa i eadministracji oraz wpływ tych zjawisk na funkcjonowanie państw i społeczeństw. Z tematem związane
są m.in. zagadnienia: (1) analiza i ocena dotychczasowych projektów, regulacji i działań; (2) prerekwizyty
e-demokracji, w szczególności kwestia wykluczenia cyfrowego; (3) zakres przedmiotowy i kształt
mechanizmów e-demokracji; (4) zagrożenia dla procesów e-demokratycznych, w szczególności kwestie
cyberbezpieczeństwa; (5) pułapki e-demokracji, w szczególności kwestia populizmu; (6) rola nowych
technologii w procesie demokratyzacji społeczeństw; (7) zmiana uwarunkowań funkcjonowania państw
i systemów demokratycznych.
2. Etyczne, prawne i społeczne aspekty sztucznej inteligencji.

Dynamiczny postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI), uczenia maszynowego, sieci neuronowych
itd. przynosi zarówno potencjalne korzyści cywilizacyjne, jak i liczne problemy etyczne i prawne –
przykładem jest kwestia odpowiedzialności “autonomicznych agentów” (np. pojazdy bezzałogowe).
Temat ten obejmuje również zagadnienie możliwości wykorzystania AI w praktyce prawniczej,
legislacyjnej, administracyjnej i procesach bezpieczeństwa itp. Rozwój sztucznej inteligencji wiąże się
także z badaniami dotyczącymi epistemologii (rozwój teorii umysłu, rozumienie funkcji poznawczych) i
ontologii (kwestie podmiotowości AI) oraz kwestiami społecznych uwarunkowań i konsekwencji
rozwoju AI (automatyzacja i jej wpływ na bezrobocie).
3. Nowe technologie komunikacji.

Stale i szybko rosnące społeczne i ekonomiczne znaczenie technologii informatycznych, a zwłaszcza
Internetu, stawia przed nami wyzwania o niespotykanej wcześniej skali. Konieczna jest refleksja nad
zakresem, kształtem i ewentualną globalizacją przepisów uwzględniających specyfikę tej działalności.
Przykładowe zagadnienia: (1) zarządzenie informacją (dostęp do informacji, big data, open data,
manipulacja, bańki informacyjne, fake newsy); (2) ochrona prywatności; (3) ochrona własności
intelektualnej i danych osobowych w Internecie; (4) cyberprzestępstwa, cyberwojna; (5) digitalizacja
działalności gospodarczej, w tym cyfryzacja i automatyzacja umów, Przemysł 4.0; (6) cyfryzacja i
automatyzacja postępowań administracyjnych, e-administracja; (7) cyfryzacja legislacji; (8) nowe formy
kultury i sztuki cyfrowej; (9) nowe formy edukacji zdalnej.
4. Etyczne, prawne i społeczne aspekty rozwoju biotechnologii.

Dokonujący się na naszych oczach dynamiczny rozwój biotechnologii rewolucjonizuje medycynę oraz
prowadzi do zmian w rozumieniu jednostki, praktyk społecznych i relacji, a także do zmian
instytucjonalnych i w obszarze życia codziennego. Stawia to nas w obliczu nowych wyzwań, konfliktów
wartości oraz konieczności wypracowania konsensu społecznego i regulacji prawnych. Przykładowe
zagadnienia: (1) nowe technologie edycji DNA i granice dopuszczalności ingerencji genetycznych; (2)
nowe technologie w prokreacji medycznie wspomaganej; (3) informacja genetyczna; (4) patenty
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biotechnologiczne; (5) biogospodarka; (6) neuroinżynieria i interfejsy neuronalne, stymulowanie mózgu,
implantyzacja, neurofarmakolgia i farmakogenetyka.
5. Relacje człowieka z inteligentną technologią jako czynnik zmieniający funkcjonowanie jednostek,
zespołów oraz społeczeństw.

Interakcje człowieka z technologią redefiniują funkcjonowanie całych społeczeństw oraz transformują
globalne łańcuchy gospodarek i przedsiębiorstw. Badania dotyczą m.in. mechanizmów wykształcania się
nowych nawyków społecznych przy udziale aktorów nieludzkich: aplikacji, agentów osobistych,
technologii noszonych, mobilnych urządzeń medycznych; kompetencji społecznych i poznawczych w
interakcji z AI oraz VR, jako czynnika zmieniającego uwarunkowania indywidualnego i organizacyjnego
uczenia się; wpływu technologii IT w oddziaływaniach psychospołecznych na rzecz zdrowia i jakości
życia.

Domena II
FUNKCJONOWANIE CZŁOWIEKA I SPOŁECZEŃSTWA W WARUNKACH WSPÓŁCZESNYCH PRZEMIAN,
WYZWAŃ I NIESTABILNOŚCI OTOCZENIA

Domena integruje pytania o wyzwania i problemy, przed jakimi stoją ludzie i społeczeństwa, oraz o
indywidualne i zbiorowe mechanizmy radzenia sobie z zagrożeniami i kryzysami.
Przykładowe tematy badań w obrębie domeny badawczej:
1. Napięcia i konflikty na bazie nierówności w dostępie do zasobów.

W tym temacie istotne będą kwestie: czynników, dynamiki oraz konsekwencji dotychczasowych i
nowych podziałów, napięć i konfliktów; logik „reorganizowania” się grup i społeczeństw; indywidualnych
i zbiorowych odpowiedzi na niepewność i zagrożenia oraz odporności społecznej w sytuacjach
kryzysowych; antycypowania problemów społecznych, doskonalenia dotychczasowych rozwiązań oraz
budowania i testowania nowych propozycji.
2. Dynamika wytwarzania kultur politycznych i ideologii oraz instytucji.

W tym temacie podejmowane będą m.in. kwestie roli państwa i rozumienia obywatelskości,
praworządności (państwa prawa) oraz zmieniających się relacji pomiędzy państwem a obywatelami;
władzy w społeczeństwie, demokratyzacji i autorytaryzacji, populizmów i ekstremizmów; mechanizmy
zmian dyskursów, instytucji i praktyk życia codziennego tworzących paradygmaty władzy w
społeczeństwie.
3. Zarządzanie i transformacja relacji między interesariuszami w obliczu radykalnych przemian
technologicznych, ekologicznych i demograficznych oraz sytuacji kryzysowych.

Badania dotyczą zmian zachodzących w organizacjach (biznesowych, publicznych oraz not-for-profit) i
gospodarce oraz poszukiwania innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań zarządczych i
ekonomicznych. Wśród przykładowych rozważanych problemów wymienić można: budowę modeli
biznesu i systemów zarządzania; kształtowanie innowacyjnych ekosystemów, przewaga konkurencyjna
jutra, przywództwo i współtworzenie wartości; ekonomia wobec nierówności gospodarczych i
społecznych, szoków egzogenicznych i transformacji technologicznej; praca, czas wolny, zarządzanie
zdrowiem i jakością życia.
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4. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa, ewolucja ładu międzynarodowego i nowy układ sił w
stosunkach międzynarodowych.

Temat badawczy dotyczy problematyki uwarunkowań i kluczowych zjawisk wpływających na
bezpieczeństwo międzynarodowe, zmianę współczesnego porządku międzynarodowego oraz układu sił
na arenie globalnej. W tym aspekcie analizowane będą: (1) czynniki wpływające na uwarunkowania i
sytuację geopolityczną w poszczególnych regionach, rywalizację pomiędzy państwami, a także
nowoczesne formy oraz instrumenty powiększania strefy wpływów na świecie i budowania
mocarstwowej pozycji; (2) mechanizmy globalizacji, jej uwarunkowania i konsekwencje polityczne,
społeczne, gospodarcze i przestrzenne, zarządzanie globalne; (3) nowe formy zagrożeń wpływających
na procesy społeczne, polityczne, prawne, bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe; przyszłość i
etyka wojen oraz konfliktów zbrojnych.
5. Kształtowanie przestrzeni miejskiej i regionalnej.

Temat badawczy dotyczy zrozumienia czynników i mechanizmów zmian gospodarczych i społecznych
zachodzących w przestrzeni lokalnej i regionalnej na skutek działań różnych interesariuszy oraz
ponadlokalnych mechanizmów. W tym aspekcie analizowane będą m.in.: uwarunkowania rozwoju
obszarów lokalnego sukcesu lub porażki, procesy gospodarowania przestrzenią, rozlewanie się
obszarów metropolitalnych, niekontrolowana suburbanizacja, współwystępowanie funkcji w przestrzeni
geograficznej i zróżnicowanych skalach.
6. Motywacyjne i społeczne podstawy zaangażowania politycznego.

Podczas gdy wiele problemów społecznych wymaga skoordynowanych działań, brak zaangażowania
politycznego wydaje się być dominującą normą społeczną. Możemy jednocześnie zauważyć narastanie
przemocowego ekstremizmu politycznego, kiedy to mało osób jest gotowych poświęcić wszystko dla
politycznej sprawy. Należy zaproponować nowy model zaangażowania politycznego, którego celem jest
wyjaśnienie tej różnorodności zachowań politycznych, z uwzględnieniem motywacji oraz ich
społecznych podstaw.

Domena III
NEURONALNE, POZNAWCZE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA I
SPOŁECZEŃSTWA

Domena obejmuje sytuacyjne, indywidualne i poznawcze uwarunkowania funkcjonowania człowieka i
społeczeństwa w przyszłości. Zarówno w kontekście jednostkowym jak i społecznym obejmą one
badanie m.in. procesów uwagi, uczenia się, pamięci, zachowania, emocji, motywacji, percepcji i
świadomości, powstawania wiedzy, funkcjonowania pamięci, rozumowania, rozwiązywania problemów
i podejmowania decyzji oraz rozumienia i produkcji języka. Zagadnienia te będą eksplorowane w
szerokim spektrum, poczynając od ujęcia społecznego, systemowego, a kończąc na kontekście
funkcjonowania układu nerwowego zarówno w normie, jak i w stanach patologicznych.
Przykładowe tematy badań w obrębie domeny badawczej:
1. Wczesne i późne korelaty świadomości. Badanie struktur i połączeń neuronalnych
zaangażowanych w świadome doświadczenie percepcyjne.

Odkrycie biologicznego podłoża świadomości to jedno z najważniejszych wyzwań współczesnej
neuronauki. Proponowane badania mają na celu identyfikację mózgowych korelatów świadomego
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doświadczenia. Zastosowane zostaną w tym celu zaawansowane metody analizy strukturalnego i
funkcjonalnego obrazu rezonansu magnetycznego oraz przezczaszkowa stymulacja magnetyczna.
2. Wpływ doświadczenia braku kontroli na relacje międzygrupowe.

Czynniki społeczno-psychologiczne sprzyjające pozytywnemu wpływowi negatywnych doświadczeń
związanych z utratą kontroli osobistej na relacje międzygrupowe nie są w pełni zbadane. Należy określić
warunki, w których zagrożenie dla poczucia kontroli może przerodzić się w konstruktywne tendencje do
kooperacji z grupami obcymi, solidaryzowania się z ich członkami oraz ich bardziej pozytywnej percepcji.
3. Wyznaczniki, korelaty i mechanizmy sugestialności interrogatywnej.

Zeznania świadka są bardzo ważną informacją dla sądu. Należy zbadać zjawisko sugestialności
interrogatywnej, która polega na tym, że świadek w swoich zeznaniach kieruje się sugestiami zawartymi
w pytaniach przesłuchującego. Należy sprawdzić, czy zjawisko to powiązane jest z jakością pamięci,
podatnością na wpływ, lękowością, samooceną, ostrzeganiem przed sugestiami, pewnością siebie lub
refleksyjnością.
4. Mózgowe korelaty fiksacji wzroku: rola walencji, pobudzenia i wyrazistości wzrokowej.

Badania pozwolą odpowiedzieć na pytanie, jakie struktury mózgowe związane są z przyciąganiem uwagi
przez ważne elementy otoczenia oraz określić, czy emocjonalne zabarwienie tych elementów wpływa
na aktywność mózgu. Celem badań jest również manipulowanie cechami fizycznymi obiektów w celu
sprawdzenia, na ile proste cechy obrazu zmieniają prawdopodobieństwo trafienia fiksacji i związaną z
tym aktywność mózgu.
5. Czynniki podejmowania decyzji prawnych.

Empiryczne badania nad prawem, zarówno eksperymentalne, jak i obserwacyjne, stają się coraz
istotniejszą dziedziną prawoznawstwa. Ich kluczowym celem jest identyfikowanie czynników
pozaprawnych (poznawczych, afektywnych, sytuacyjnych itd.) istotnych w prawniczych procesach
podejmowania decyzji, przede wszystkim w rozstrzyganiu sporów sądowych (wydawaniu wyroków).
6. Rozwój teorii i koncepcji w naukach społecznych i ich aplikacyjna wartość.

Badania dotyczą aplikacyjnej wartości teorii naukowych w polityce społecznej, gospodarczej i
zarządzaniu organizacjami, a także wpływu wzrostu naukowego sceptycyzmu i antynaukowych
przekonań na funkcjonowanie człowieka i społeczeństwa, w tym grupowe i indywidualne mechanizmy
podważania wiedzy naukowej i przyjmowania pseudonaukowych teorii oraz zarządzanie i kształtowanie
racjonalnych postaw wobec wiedzy naukowej.
7. Komunikacyjne strategie i konsekwencje wytwarzania wiedzy i emocji.

Badania dotyczą procesów komunikowania się w warunkach rozwijających się technologii i mediów
cyfrowych i społecznościowych, w tym strategii komunikacyjnych prowadzących do wytwarzania
społecznej wiedzy (i niewiedzy) oraz emocji społecznych, takich jak lęk, niepewność, panika, poczucie
sprawiedliwości czy zaufanie, oraz społecznych, kulturowych, ekonomicznych i politycznych
konsekwencji tych procesów.
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