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Hezkuntza, Filosofía eta Antropologia Fakultatea

 
1. Etikan eta filosofia politiko garaikidean indarrean dauden eztabaidei dagozkien 

ezbaiak eta argumentu kontrajarriak dituzten testuak modu aktiboan ulertzea eta 

modu kritikoan interpretatzea; eta

identifikatzea. 

 

2. Hainbat prozeduraren bitartez, hitzaldi moralaren eta politikoaren berariazko 

argumentuen baliozkotasun formala identifikatzea eta ebaluatzea, eta falazia 

politiko errepikarienak identifikatzea.

 

3. Konpromiso sozialak eta etikoak hartzea, desberdintasuna eta aniztasuna 

errespetatzea eta, etikaren eta filosofia politikoaren printzipio arautzaileetatik, 

gaur egun eztabaidagai diren alderdiak aztertzeko gai izatea.

 

4. Taldean zein banaka, arazo sozialei, moral

praktikoaren topikoei lotutako gaiak laburtzea, modu kritikoan baloratzea, ahoz 

azaltzea, eta horiei buruzko hitzaldi ongi egituratuak modu arrazoituan idaztea, 

eta horretarako, arlo horri dagokion terminologia espe

 

5. Informazioaren teknologiak erabiltzea datuak biltzeko eta trukatzeko, eta etikako 

eta filosofia politikoko iturri bibliografikoak eta material erabilgarriak 

eskuratzeko. 
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Etikan eta filosofia politiko garaikidean indarrean dauden eztabaidei dagozkien 

ezbaiak eta argumentu kontrajarriak dituzten testuak modu aktiboan ulertzea eta 

modu kritikoan interpretatzea; eta horien sakoneko alderdi filosofikoak 

Hainbat prozeduraren bitartez, hitzaldi moralaren eta politikoaren berariazko 

argumentuen baliozkotasun formala identifikatzea eta ebaluatzea, eta falazia 

politiko errepikarienak identifikatzea. 

omiso sozialak eta etikoak hartzea, desberdintasuna eta aniztasuna 

errespetatzea eta, etikaren eta filosofia politikoaren printzipio arautzaileetatik, 

gaur egun eztabaidagai diren alderdiak aztertzeko gai izatea. 

Taldean zein banaka, arazo sozialei, moralei eta politikoei lotutako eta filosofia 

praktikoaren topikoei lotutako gaiak laburtzea, modu kritikoan baloratzea, ahoz 

azaltzea, eta horiei buruzko hitzaldi ongi egituratuak modu arrazoituan idaztea, 

eta horretarako, arlo horri dagokion terminologia espezializatua erabiltzea.

Informazioaren teknologiak erabiltzea datuak biltzeko eta trukatzeko, eta etikako 

eta filosofia politikoko iturri bibliografikoak eta material erabilgarriak 

XII. MODULUKO KONPETENTZIAK

XII. MODULUKO IKASGAIAK

FILOSOFIAKO GIDA OROKORRA FILOSOFIAKO WEB ORRIA

IKASGAIAK 

1. Lauhilekoa  

 Justizia eta Eskubideak XXI. 
mendean 

 Gaur Egungo Etikari buruzko 
eztabaidak 
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– Filosofia Practikoa 

Etikan eta filosofia politiko garaikidean indarrean dauden eztabaidei dagozkien 

ezbaiak eta argumentu kontrajarriak dituzten testuak modu aktiboan ulertzea eta 

horien sakoneko alderdi filosofikoak 

Hainbat prozeduraren bitartez, hitzaldi moralaren eta politikoaren berariazko 

argumentuen baliozkotasun formala identifikatzea eta ebaluatzea, eta falazia 

omiso sozialak eta etikoak hartzea, desberdintasuna eta aniztasuna 

errespetatzea eta, etikaren eta filosofia politikoaren printzipio arautzaileetatik, 

ei eta politikoei lotutako eta filosofia 

praktikoaren topikoei lotutako gaiak laburtzea, modu kritikoan baloratzea, ahoz 

azaltzea, eta horiei buruzko hitzaldi ongi egituratuak modu arrazoituan idaztea, 

zializatua erabiltzea. 

Informazioaren teknologiak erabiltzea datuak biltzeko eta trukatzeko, eta etikako 

eta filosofia politikoko iturri bibliografikoak eta material erabilgarriak 

FILOSOFIAKO WEB ORRIA 

ECTS 

Justizia eta Eskubideak XXI. 6 

Gaur Egungo Etikari buruzko 6 


