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Master Seminar Filoso�e
Het masterprogramma Filoso�e kent jaarlijks een aantal gezamenlijke extra-

curriculaire activiteiten. Deze hebben een inhoudelijk en een social doel. Het is voor

masterstudenten belangrijk om buiten de vakgebonden colleges ook kennis te

maken met thema's die vanuit andere invalshoeken in de �loso�e worden belicht, of

met de wijze waarop de �loso�e in de wetenschappen of in de samenleving op een

meer praktische manier tot leven komt.

Daarnaast biedt het seminar de studenten de kans zowel elkaar als de docenten beter te leren

kennen. Zoveel mogelijk worden thema's en sprekers gekozen die voor studenten van alle drie de

mastertrajecten interessant zijn. Alle masterstudenten worden geacht aan deze seminars deel te

nemen. De masterseminars zijn bovendien vrij toegankelijk voor niet-masterstudenten en andere

geïnteresseerden.

Master Seminars 2020-2021 (via zoom)

Donderdag 8 oktober, 2020, 19.45-21.15 uur 

Spreker: Fleur Jongepier (Radboud University) ‒ Ethics in times of corona and the need for

feminist meta-ethics
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Woensdag, 21 oktober, 2020, 19.45-21.15 uur 

Spreker: Marjolein Lanzing (University of Amsterdam) ‒ Big brother is nudging you

Woensdag, 18 november, 2020, 19.45-21.15 uur 

Spreker:  Dirk Rinkel (coördinator integriteit, Ministerie van Veiligheid en Justitie) - 

De lange weg naar ethiek als broodheer

Donderdag, 9 december, 2020, 19.45-21.15 uur 

Spreker: Fiona Hughes (University of Essex) - Temporal Consciousness as Beginning Re�ection:

Cave Art, Radical Re�ection and Passive Synthesis

Donderdag, 25 februari, 2021, 19.45-21.15 uur 

Spreker: Lotte Spreeuwenburg (Antwerpen University) en Martha Claeys (Antwerpen University)

-Reading Kate Manne’s ‘Down Girl: The logic of misogyny’

Donderdag, 4 maart, 2021, 19.45-21.15 uur 

Spreker: Annelien de Dijn (Utrecht University) - What is political freedom? A historical

perspective

Donderdag, 8 april, 2021, 19.45-21.15 uur 

Spreker: Remco Boxelaar (Corporate Queer) - Masterclass LGBTQIANPT+: Gender and sexual

diversity in the workplace

Donderdag, 22 april, 2021, 19.45-21.15 uur 

Spreker: Kimberlee Brownlee (Warwick University) - Being Sure of Each Other

Donderdag, 20 mei, 2021, 19.45-21.15 uur 

Spreker: Jeroen Hopster (Twente University) - What are socially disruptive technologies?
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