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Hezkuntza, Filosofía eta Antropologia Fakultatea

 
 

1. Giza- eta gizarte-zientzietako hizkuntza erabiliz, lantzen ari den ezagutza 

esparruko bibliografia eta dokumentu datu

interpretatzea eta sintetizatzea.

 

2. Giza- eta gizarte-zientzietako dokumentuak Euskaraz prestatzeko proposatu diren 

estilo-irizpideak, ereduak eta protokoloak ezagutzea eta eraginkor erabiltzea, 

Euskararen erabilerarako egin diren gomendioak eta finkatu diren erregelak  

aintzat hartuz. 

 

3. Batez ere antropologiar

eztabaidetan dauden  jarrerak eta iritziak aztertzea eta aurkeztea, bai norberaren 

ikuspuntutik bai besteen ikuspuntutik, transmititu nahi den mezua hizkuntza

baliabide egokienen bidez xehetasunez adieraziz.

 

4. Txostenak, testu iruzkinak, ikerketa akademikoen eta landa

bestelakoak Euskaraz aurkeztea, bai ahozkoan bai idatzizkoan, estilo akademiko 

egokia erabiliz eta Euskararen erabilerarako egin diren gomendioak eta finkatu 

diren erregelak aintzat hartuz.

 

5. Lantzen ari den ezagutza esparruaren berariazko gaiak aurkeztea, solaskidearen 

profila eta komunikazio eremua kontuan izanik, eta kasu bakoitzarentzat egokia 

den hizkuntza erabiliz.
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zientzietako hizkuntza erabiliz, lantzen ari den ezagutza 

esparruko bibliografia eta dokumentu datu-baseak eta iturriak analizatzea, 

interpretatzea eta sintetizatzea. 

ientzietako dokumentuak Euskaraz prestatzeko proposatu diren 

irizpideak, ereduak eta protokoloak ezagutzea eta eraginkor erabiltzea, 

Euskararen erabilerarako egin diren gomendioak eta finkatu diren erregelak  

Batez ere antropologiari eta filosofiari dagozkien giza auzi polemikoen 

eztabaidetan dauden  jarrerak eta iritziak aztertzea eta aurkeztea, bai norberaren 

ikuspuntutik bai besteen ikuspuntutik, transmititu nahi den mezua hizkuntza

baliabide egokienen bidez xehetasunez adieraziz. 

Txostenak, testu iruzkinak, ikerketa akademikoen eta landa-lanen emaitzak eta 

bestelakoak Euskaraz aurkeztea, bai ahozkoan bai idatzizkoan, estilo akademiko 

egokia erabiliz eta Euskararen erabilerarako egin diren gomendioak eta finkatu 

ntzat hartuz. 

Lantzen ari den ezagutza esparruaren berariazko gaiak aurkeztea, solaskidearen 

profila eta komunikazio eremua kontuan izanik, eta kasu bakoitzarentzat egokia 

den hizkuntza erabiliz. 
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zientzietako hizkuntza erabiliz, lantzen ari den ezagutza 

baseak eta iturriak analizatzea, 

ientzietako dokumentuak Euskaraz prestatzeko proposatu diren 

irizpideak, ereduak eta protokoloak ezagutzea eta eraginkor erabiltzea, 

Euskararen erabilerarako egin diren gomendioak eta finkatu diren erregelak  

i eta filosofiari dagozkien giza auzi polemikoen 

eztabaidetan dauden  jarrerak eta iritziak aztertzea eta aurkeztea, bai norberaren 

ikuspuntutik bai besteen ikuspuntutik, transmititu nahi den mezua hizkuntza-

lanen emaitzak eta 

bestelakoak Euskaraz aurkeztea, bai ahozkoan bai idatzizkoan, estilo akademiko 

egokia erabiliz eta Euskararen erabilerarako egin diren gomendioak eta finkatu 

Lantzen ari den ezagutza esparruaren berariazko gaiak aurkeztea, solaskidearen 

profila eta komunikazio eremua kontuan izanik, eta kasu bakoitzarentzat egokia 
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