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Domande Test Economia Aziendale Bicocca
Voor studenten in het universitair onderwijs en praktijkjuristen.
Theorieën over recht en rechtvaardigheid zijn altijd abstract. Toch worden ze bedacht om oplossingen te zoeken voor heel concrete, dagelijkse
problemen. In Grensgebieden van het recht stelt Martha Nussbaum deze paradox aan de orde. Aan de hand van drie urgente problemen de positie
van mensen met een handicap, van immigranten en van dieren waarvoor tot nu toe niet alleen in theorie, maar ook in de dagelijkse praktijk
geen goede oplossingen gevonden zijn, gaat zij op zoek naar concrete denkbeelden over sociale rechtvaardigheid. Deze ideeën kunnen ons leiden
naar een verantwoorde omgang met deze problemen.
Strategisch merkenmanagement
Naschrift bij "De naam van de roos"
Hyperintelligentie, Gaia en de mens

Als een pronkzuchtige moeder haar 14-jarige dochter uitsluit van een groots bal, neemt deze wraak.
Analyse van de maatschappelijke mechanismen die individuen tot discipline brengen, zoals het onderwijs, het werk en de media.
Compendium van het burgerlijk procesrecht
neoliberalisme en de nieuwe machtstechnieken
De vorst
Uiteenzetting over de aard en het ontstaan van de roman "De naam van de roos."
Studieboek op hbo-niveau.
over sociale rechtvaardigheid
Grensgebieden van het recht
Psychopolitiek
James Lovelock komt in Novaceen met een nieuwe theorie over de toekomst van het leven op aarde. Lovelock, de schepper van de Gaia-hypothese, auteur van
de wereldwijde bestseller Gaia, en de grootste denker over milieu van onze tijd, betoogt dat het Antropoceen – het tijdperk waarin de mens met
technologie over de wereld begon te heersen – na 300 jaar ten einde is. Een nieuw tijdperk is al begonnen. Welkom in het Novaceen. Kunstmatige
intelligentie zal nieuwe levensvormen creëren. Ze zullen 10 000 keer sneller denken dan wij en ze zullen ons beschouwen zoals wij planten beschouwen:
als hopeloos traag werkende en denkende mechanismen. Maar dat betekent niet dat de mens een gewelddadig einde tegemoet gaat. Deze hyperintelligente
wezens zullen net zo afhankelijk zijn van de gezondheid van de planeet als wij. Op honderdjarige leeftijd heeft James Lovelock het belangrijkste en
meest fascinerende werk van zijn leven geschreven.
In de Eerste Wereldoorlog moet een groep Italiaanse soldaten hun stellingen verdedigen tegen de Oostenrijkers.
Welkom in het Novaceen
Het bal
De angst / druk 1
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