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Hezkuntza, Filosofía eta Antropologia Fakultatea

 
1. Filosofiaren izaerari buruz hausnartzea, bai teorikoki bai praktikoki, jakintza

modu gisa gainerakoetatik bereizita (artea, zientzia, erlijioa), eta Giza eta Gizarte 

Zientzien arloan duen eraginari buruz hau

 

2. Giza eta Gizarte Zientzien testuinguruan, filosofia teorikoaren eta praktikoaren 

oinarrizko gaiei buruzko jarrera dibergenteak, eta argumentuak eta kontra

argumentuak ezagutzea, horiei buruz taldean eztabaidatzeko gai izatea, eta 

horretarako behar den filosofiako terminologia erabiltzea.

 

3. Filosofiako egile esanguratsuenen, eta espezifikoki, filosofia moralen oinarrizko 

testuak modu aktiboan ulertzea, eta modu kritikoan interpretatzea, batez ere, 

gaien ikuspegitik. 

 

4. Oro har, filosofiaren, eta espe

testuei lotutako gaiak laburtzea, modu kritikoan baloratzea, ahoz azaltzea, eta 

horiei buruzko hitzaldi ongi egituratuak modu arrazoituan idaztea, horiek Giza eta 

Gizarte Zientzietan duten eragina ka

 

5. Filosofia praktikoaren arloetan irakurketa erraztea, gaur egun hartutako 

konpromiso sozialei eta etikoei dagokienez, eta filosofia teorikoaren arloetako 

irakurketa erraztea, gaur egungo jakintzen arabera.

 

6. Informazioaren teknologiak erabiltzea

bibliografikoak eskuratzeko.
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Filosofiaren izaerari buruz hausnartzea, bai teorikoki bai praktikoki, jakintza

modu gisa gainerakoetatik bereizita (artea, zientzia, erlijioa), eta Giza eta Gizarte 

Zientzien arloan duen eraginari buruz hausnartzea. 

Giza eta Gizarte Zientzien testuinguruan, filosofia teorikoaren eta praktikoaren 

oinarrizko gaiei buruzko jarrera dibergenteak, eta argumentuak eta kontra

argumentuak ezagutzea, horiei buruz taldean eztabaidatzeko gai izatea, eta 

ar den filosofiako terminologia erabiltzea. 

Filosofiako egile esanguratsuenen, eta espezifikoki, filosofia moralen oinarrizko 

testuak modu aktiboan ulertzea, eta modu kritikoan interpretatzea, batez ere, 

Oro har, filosofiaren, eta espezifikoki, arazo eta dilema etikoen topikoei, egileei eta 

testuei lotutako gaiak laburtzea, modu kritikoan baloratzea, ahoz azaltzea, eta 

horiei buruzko hitzaldi ongi egituratuak modu arrazoituan idaztea, horiek Giza eta 

Gizarte Zientzietan duten eragina kalkulatzeko. 

Filosofia praktikoaren arloetan irakurketa erraztea, gaur egun hartutako 

konpromiso sozialei eta etikoei dagokienez, eta filosofia teorikoaren arloetako 

irakurketa erraztea, gaur egungo jakintzen arabera. 

Informazioaren teknologiak erabiltzea datuak biltzeko eta trukatzeko, eta iturri 

bibliografikoak eskuratzeko. 
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modu gisa gainerakoetatik bereizita (artea, zientzia, erlijioa), eta Giza eta Gizarte 

Giza eta Gizarte Zientzien testuinguruan, filosofia teorikoaren eta praktikoaren 

oinarrizko gaiei buruzko jarrera dibergenteak, eta argumentuak eta kontra-

argumentuak ezagutzea, horiei buruz taldean eztabaidatzeko gai izatea, eta 

Filosofiako egile esanguratsuenen, eta espezifikoki, filosofia moralen oinarrizko 

testuak modu aktiboan ulertzea, eta modu kritikoan interpretatzea, batez ere, 

zifikoki, arazo eta dilema etikoen topikoei, egileei eta 

testuei lotutako gaiak laburtzea, modu kritikoan baloratzea, ahoz azaltzea, eta 

horiei buruzko hitzaldi ongi egituratuak modu arrazoituan idaztea, horiek Giza eta 

Filosofia praktikoaren arloetan irakurketa erraztea, gaur egun hartutako 

konpromiso sozialei eta etikoei dagokienez, eta filosofia teorikoaren arloetako 

datuak biltzeko eta trukatzeko, eta iturri 
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