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Curriculum Vitae - Verslag van de Jury

Léon-H. Dupriez

Curriculum Vitae

(19/10/1901 - 13/10/1986)

Geboren te Leuven,op 19 oktober 1901

Universitaire diploma's :

Doctor in de rechten, Katholieke Universiteit te Leuven, 1924
Doctor in de politieke en sociale wetenschappen, Katholieke Universiteit te
Leuven, 1930

Funkties :

Gewoon Professor aan de Katholieke Universiteit te Leuven : geldteorie en
geldpolitiek; monetaire teorieën; algemene ekonomische bewegingen en krises;
ekonomische filosofie

Curriculum vitae :

Professor aan de School voor Politieke en Sociale Wetenschappen van de
Katholieke Universiteit te Leuven, 1930
Gewoon Professor aan de Katholieke Universiteit te Leuven, 1938
Lid van de Kommissie voor Ekonomische, Politieke en Sociale Wetenschappen



van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, 1953-1962;
Voorzitter 1962
Lid van de Raad van beheer van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek, 1962-1966

Wetenschappelijke onderscheidingen :

Titularis van de Van den Heuvel-Prijs, 1930
Titularis van de Heuschling-Prijs voor Statistiek (periode 1929-1933)
Tienjaarlijkse Prijs van de Wedstrijd voor Politieke Ekonomie en Sociologie (2de
periode 1942-1951)
Francqui-Prijs, 1948
Werkend Lid van de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-
Arts de Belgique, 1954; Direkteur, 1965
Doctor honoris causa van de Universiteit te Dijon, 1964

* * *

Verslag van de Jury (19 april 1948)

Overwegende dat Professeur Léon-H. DUPRIEZ de Belgische ekonomische
wetenschap biezondere eer aandoet en er in hoge mate toe bijdraagt om de
stralende faam van zijn discipline en van zijn natie tot ver buiten onze grenzen
te doen doordringen,

overwegende dat zijn werk een schitterende getuigenis is van een loyaal
samengaan van syntesegeest en proefondervindelijk zoeken,

overwegende dat het aldus samentreft met de vruchtbaarste strekkingen van
het kwantitatief onderzoek dat in de voornaamste landen van de wereld aan de
gang is en er merkwaardige bijdragen toe levert,

overwegende dat de nieuwheid van belangrijke stellingen en de persoonlijkheid
die het gezamenlijke werk kenmerkt de aandacht gaande maken van een groot
aantal specialisten over de ganse wereld,

besluit de Francqui-Prijs 1948 aan de heer Léon-H. DUPRIEZ toe te kennen.

de internationaal jury waartoe behoren :     

Professor S. Chlepner
Professor aan de Vrije Universiteit te Brussel
                                                                          Voozitter

Professor P. Harsin
Professor aan de Rijksuniversiteit te Luik

Professor Fr. Perroux
Professor aan de Universiteit te Parijs

Professor L.C. Robbins
Professor aan de Universiteit te Londen

* * *



                        

 

 
                                      


	Disque local
	Fondation Francqui - Les Colloques Internationaux


