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Opleiding
Emanuel voltooide zijn middelbare opleiding aan het Comenius College in Hilversum in 1992. In datzelfde jaar
begon hij wiskunde te studeren aan de Universiteit Twente in Enschede, waar hij in 1993 zijn propedeuse
behaalde. Daarna verhuisde hij naar Delft om zijn studie voort te zetten. of Mathematics aan de Technische
Universiteit Delft. Emanuel behaalde vervolgens een propedeuse Economie in 1994 aan de Universiteit van
Amsterdam, een Master of Science in Mathematics in 1997 aan de Technische Universiteit Delft en een Master
of Arts in Philosophy in 2010 aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Beide mastergraden ontvingen het
onderscheid cum laude. Begin 2010 begon Emanuel met zijn doctoraat in de filosofie aan de Vrije Universiteit
in Amsterdam, in de aanloop naar de verdediging van zijn proefschrift en de daaropvolgende promotie in
september 2012. Sindsdien werkt Emanuel Rutten als postdoc aan de Vrije Universiteit aan het project 'Science
beyond Scientism' van de Abraham Kuyper Center for Science and Religion. Hij doceert ook filosofie aan de
Vrije Universiteit voor bachelor-, reguliere master- en onderzoeksmasteropleidingen.
Specialisatiegebieden
Emanuel Rutten werkt voornamelijk in de systematische filosofie. Zijn specialisaties zijn religie, metafysica en
epistemologie. Maar hij is ook actief in esthetiek op het sublieme en het heilige. Hij levert vaak een bijdrage
aan openbare evenementen, zoals openbare lezingen en deelname aan openbare debatten. Verder is hij
columnist voor de Nederlandse ForumC-website geloofenwetenschap.nl.
Onderwijs
- Master specialisatiecursus ‘Symbolische Leven II’, Master Filosofie van Cultuur en Bestuur
- Master Specialisation Course ‘Rhetorics’, Master Filosofie van Cultuur en Bestuur
- Master specialisatiecursus ‘Symbolische leven I’, Master Filosofie van Cultuur en Bestuur
- Masterspecialisatiecursus 'De hedendaagse wending naar speculatief realisme'
- Master specialisatie cursus ‘Metametaphysics: anquiry to the Foundations of Metaphysics’
- Masteropleiding ‘Epistemische aspecten voor management en organisatie’
- Mastercursus 'Rationaliteit in wetenschap, religie en het dagelijks leven'
- Filosofie voor Bachelors aan de Faculteit der Exacte Wetenschappen (FEW)
- VU Summer School Philosophy voor ‘Master Filosofie van Cultuur en Bestuur’
Boeken
- ‘Overdenkingen’, uitgegeven door de Nederlandse uitgever Stad op een Berg (2017)
- ‘En dus bestaat God. De beste argumenten ’, uitgegeven door de Nederlandse uitgever Buijten &
Schipperheijn. Samen met Jeroen de Ridder. (2015)

