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Hezkuntza, Filosofía eta Antropologia Fakultatea

 

1. Zientziaren filosofiako egile ezagunen testuak beren esparru teorikoetan eta 

kontzeptualetan modu aktiboan ulertzea eta modu kritikoan interpretatzea, 

gutxienez EBko bi hizkuntza ofizialetan.

 

2. EXPONER Zientziaren arazo, ikuspuntu eta ikusmolde tradizionalei eta gaur 

egungoei buruzko gaiak ahoz azaltzea, eztabaidatzea, modu kritikoan baloratzea, 

eta horiei buruzko hitzaldi ongi egituratuak modu arrazoituan idaztea, eta 

horretarako, zientziaren filosof

espezializatua erabiltzea.

 

3. Zientziaren filosofiaren eta metodologiaren arloko eztabaida tradizionalei eta 

garaikideei buruzko argumentuen balizkotasuna edo onargarritasuna 

identifikatzea eta ebaluatzea, hainbat prozed

zientifikoa aztertzean logikaren garrantzia azpimarratzea.

 

4. Zientzia modernoa garatzeak eta horri buruzko filosofiaren gogoetak sortutako 

ondorio sozialak, etikoak, ekonomikoak eta kulturalak ulertzean aurrera egiteko 

taldean lan egitea. 

 

5. Informazioaren teknologiak erabiltzea, datuak biltzeko eta iturri bibliografikoak 

eskuratzeko, zientziaren filosofian eta metodologian gaur egun eztabaidatzen 

diren ikuspegiak ikertzeko.

 

 

 

 

 

 

 

� X. MODULUKO KONPETENTZIAK

� X. MODULUKO IKASGAIAK

FILOSOFIAKO GIDA OROKORRA
(PDF) 

IKASTURTEA   MODULUA 

    3 
M10- 
Zientziaren 
Filosofia 

Filosofi

Fakultatea ……………………………………………………… X. Gida Modulua 

 

2 

Zientziaren filosofiako egile ezagunen testuak beren esparru teorikoetan eta 

kontzeptualetan modu aktiboan ulertzea eta modu kritikoan interpretatzea, 

gutxienez EBko bi hizkuntza ofizialetan. 

Zientziaren arazo, ikuspuntu eta ikusmolde tradizionalei eta gaur 

egungoei buruzko gaiak ahoz azaltzea, eztabaidatzea, modu kritikoan baloratzea, 

eta horiei buruzko hitzaldi ongi egituratuak modu arrazoituan idaztea, eta 

horretarako, zientziaren filosofiaren eta metodologiaren terminologia 

espezializatua erabiltzea. 

Zientziaren filosofiaren eta metodologiaren arloko eztabaida tradizionalei eta 

garaikideei buruzko argumentuen balizkotasuna edo onargarritasuna 

identifikatzea eta ebaluatzea, hainbat prozeduraren bitartez, eta hitzaldi 

zientifikoa aztertzean logikaren garrantzia azpimarratzea. 

Zientzia modernoa garatzeak eta horri buruzko filosofiaren gogoetak sortutako 

ondorio sozialak, etikoak, ekonomikoak eta kulturalak ulertzean aurrera egiteko 

Informazioaren teknologiak erabiltzea, datuak biltzeko eta iturri bibliografikoak 

eskuratzeko, zientziaren filosofian eta metodologian gaur egun eztabaidatzen 

diren ikuspegiak ikertzeko. 
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Gida Modulua   – Zientziaren Filosofia 

Zientziaren filosofiako egile ezagunen testuak beren esparru teorikoetan eta 

kontzeptualetan modu aktiboan ulertzea eta modu kritikoan interpretatzea, 

Zientziaren arazo, ikuspuntu eta ikusmolde tradizionalei eta gaur 

egungoei buruzko gaiak ahoz azaltzea, eztabaidatzea, modu kritikoan baloratzea, 

eta horiei buruzko hitzaldi ongi egituratuak modu arrazoituan idaztea, eta 

iaren eta metodologiaren terminologia 

Zientziaren filosofiaren eta metodologiaren arloko eztabaida tradizionalei eta 

garaikideei buruzko argumentuen balizkotasuna edo onargarritasuna 

uraren bitartez, eta hitzaldi 

Zientzia modernoa garatzeak eta horri buruzko filosofiaren gogoetak sortutako 

ondorio sozialak, etikoak, ekonomikoak eta kulturalak ulertzean aurrera egiteko 

Informazioaren teknologiak erabiltzea, datuak biltzeko eta iturri bibliografikoak 

eskuratzeko, zientziaren filosofian eta metodologian gaur egun eztabaidatzen 

FILOSOFIAKO WEB ORRIA 

ECTS 
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