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23 april 2019 – De constitutie van Rusland
Al bijna twintig jaar domineert een selecte elite
rond Poetin de economische rijkdommen en het
militaire arsenaal van het meest uitgestrekte land
ter wereld. Toch zegt de Russische Grondwet iets
totaal anders. Waarom raakt de democratie maar
niet van de grond in Rusland? Een debat vanaf
19:30 bij het Vlaams-Nederlands huis deBuren
met Lien Verpoest (docent Oost-Europakunde
KUL), Marc Jansen (gastonderzoeker OostEuropakunde UVA) en Jan Balliauw (specialist
internationale relaties en Rusland VRT). Koop hier
je ticket. Gratis toegang voor VUB-studenten.

7 mei 2019 – De constitutie van China
De volksrepubliek China is het grootste
communistische land ter wereld. Tezelfdertijd
draait het kapitalisme er op volle toeren. Is China
nog werkelijk socialistisch te noemen, zoals haar
grondwet voorhoudt? Wat zijn de wereldwijde
implicaties van de opkomst van een grootmacht
met een autoritaire structuur? Een debat vanaf
19:30 bij het Vlaams-Nederlands huis deBuren
met Jonathan Holslag (professor internationale
betrekkingen VUB), Stefan Blommaert (voormalig
VRT-correspondent in Peking) en Annette Nijs
(oprichtster van het Europe China institute). Koop
hier je ticket. Gratis toegang voor VUB-studenten.

25 april 2019 – Programma Academische
ontmoetingsdag Kant
Op donderdag 25 april 2019 van 10 tot 17 uur
organiseert de VUB met de Universiteit Leiden een
academische ontmoetingsdag over de filosofie van
Immanuel Kant. Het symposium gaat door aan de
VUB – campus Elsene. Lees hier meer over het
programma. Bijkomende informatie en inschrijven
via Maarten.Colette@vub.be. Toegang gratis voor
studenten en doctorandi.

VUB-prof valt in de prijzen

De Académie royale de langue et de littérature
françaises de Belgique bekroont het boek “Après
la loi” van Prof. Dr. Laurent de Sutter
(onderzoeksgroep Contextual Research in Law van

de VUB) met de Prix Léopold Rosy 2018. Lees hier
alles over deze prijs en over het boek.
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