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Handleidingen (CIF)

Geschiedenis van de hedendaagse filosofie (na Hegel) (CIF K)

Philosophical method: a very short introduction / Williamson, Timothy. -:, 142 pages:
illustrations (black and white) ; 18 cm. - Very short introductions
"First published in hardback as "Doing Philosophy" in 2018"--Title page verso.
Includes bibliographical references and index.
ISBN: 0198810008; 9780198810001
CIF K1 WILL 2020

Boeken in het gesloten magazijn (CBM)

Historisch-kritische Ausgabe. / Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von. ed. by Arnold,
Christopher,. Danz, Christian -:, XV, 567 pages ; 25 cm.
Includes bibliographical references and indexes.
ISBN: 3772826490; 9783772826498
CBM CIF J2 1775 SCHE 2/1/19
Sämtliche Schriften und Briefe. / Leibniz, Gottfried Wilhelm. ed. by Mayer, Uwe,. Wahl,
Charlotte -:, cviii, 931 pages ; 26 cm.
Includes bibliographical references and indexes.
ISBN: 3110712350; 9783110712353
CBM CIF J2 1646 LEIB 2/3/9

Scripties (THES)

Derks, E.W.
Debatteren over waardige ‘mensverbetering’: een pleidooi voor een focus op Kant’s concept
van de menselijke waardigheid in het ethische debat over het genetisch verbeteren van
gezonde mensen met CRISPR
filosofie; wijsbegeerte; ethiek voor bedrijf en organisatie
Link
Klaassen, I.
De stakeholderbenadering
filosofie; wijsbegeerte
Link

1

https://www.tilburguniversity.edu/nl/form/aanmelden-aanwinstenlijst
https://tilburguniversity.on.worldcat.org/oclc/1130650911
https://tilburguniversity.on.worldcat.org/oclc/1329421183
https://tilburguniversity.on.worldcat.org/oclc/1343245349
https://tilburguniversity.on.worldcat.org/search?queryString=Degree+granted+by+Tilburg+University+1377004690
https://tilburguniversity.on.worldcat.org/search?queryString=Degree+granted+by+Tilburg+University+1377005323


Son, E. van
De ironie van het denken: een wijsgerig onderzoek naar online radicalisering binnen het
complotdenken
filosofie
Link
Stevens, Y.C.
Human rights to a thriving earth: on reducing moral myopia in the realm of environmental
problems
philosophy; philosophy of contemporary challenges
Link

2

https://tilburguniversity.on.worldcat.org/search?queryString=Degree+granted+by+Tilburg+University+1377005043
https://tilburguniversity.on.worldcat.org/search?queryString=Degree+granted+by+Tilburg+University+1377005097
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