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Hezkuntza, Filosofía eta Antropologia Fakultatea

 
1. Metafisikako egile ezagunen testuak, arlo horretako oinarri kontzeptualak eta 

historia islatzen direnak, modu

interpretatzea, gutxienez EBko bi hizkuntza ofizialetan.

 

2. Sistema metafisikoak historiari eta horiek oinarritzeko arazoei buruzko gaiak ahoz 

azaltzea, eztabaidatzea, modu kritikoan baloratzea, eta horiei buruzko 

egituratuak modu arrazoituan idaztea, eta horretarako, terminologia tradizional 

eta garaikide ezaguna erabiltzea.

 

3. Taldean nahiz modu autonomoan lan egitea, eta Metafisikako arazo errepikariak 

identifikatzea eta aztertzea, eta filosofia prakt

baloreei eta printzipioei gogoeta metafisikoa aplikatzea.

 

4. Hainbat prozeduraren bitartez, historian zehar proposatutako argumentu 

metafisikoen balizkotasuna edo onargarritasuna identifikatzea eta ebaluatzea, eta 

horretarako, horien puntu ahulak, falaziak eta paralogismoen menpe dauden 

alderdiak nabarmentzea.

 

5. Sistema metafisiko tradizionalak eta garaikideak ikertzeko asmoz informazioaren 

teknologiak erabiltzea datuak biltzeko eta trukatzeko, eta iturri bibliografikoak 

eskuratzeko. 
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Metafisikako egile ezagunen testuak, arlo horretako oinarri kontzeptualak eta 

historia islatzen direnak, modu aktiboan ulertzea eta modu kritikoan 

interpretatzea, gutxienez EBko bi hizkuntza ofizialetan. 

Sistema metafisikoak historiari eta horiek oinarritzeko arazoei buruzko gaiak ahoz 

azaltzea, eztabaidatzea, modu kritikoan baloratzea, eta horiei buruzko 

egituratuak modu arrazoituan idaztea, eta horretarako, terminologia tradizional 

eta garaikide ezaguna erabiltzea. 

Taldean nahiz modu autonomoan lan egitea, eta Metafisikako arazo errepikariak 

identifikatzea eta aztertzea, eta filosofia praktikoaren arloan agindu behar duten 

baloreei eta printzipioei gogoeta metafisikoa aplikatzea. 

Hainbat prozeduraren bitartez, historian zehar proposatutako argumentu 

metafisikoen balizkotasuna edo onargarritasuna identifikatzea eta ebaluatzea, eta 

o, horien puntu ahulak, falaziak eta paralogismoen menpe dauden 

alderdiak nabarmentzea. 

Sistema metafisiko tradizionalak eta garaikideak ikertzeko asmoz informazioaren 

teknologiak erabiltzea datuak biltzeko eta trukatzeko, eta iturri bibliografikoak 
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XI. Gida Modulua – Metafisika 

Metafisikako egile ezagunen testuak, arlo horretako oinarri kontzeptualak eta 

aktiboan ulertzea eta modu kritikoan 

Sistema metafisikoak historiari eta horiek oinarritzeko arazoei buruzko gaiak ahoz 

azaltzea, eztabaidatzea, modu kritikoan baloratzea, eta horiei buruzko hitzaldi ongi 

egituratuak modu arrazoituan idaztea, eta horretarako, terminologia tradizional 

Taldean nahiz modu autonomoan lan egitea, eta Metafisikako arazo errepikariak 

ikoaren arloan agindu behar duten 

Hainbat prozeduraren bitartez, historian zehar proposatutako argumentu 

metafisikoen balizkotasuna edo onargarritasuna identifikatzea eta ebaluatzea, eta 

o, horien puntu ahulak, falaziak eta paralogismoen menpe dauden 

Sistema metafisiko tradizionalak eta garaikideak ikertzeko asmoz informazioaren 

teknologiak erabiltzea datuak biltzeko eta trukatzeko, eta iturri bibliografikoak 
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