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1. Lehen ordenako enuntziatuen eta predikatuen logikaren eta horren gaur egungo 

garapen-estadioaren metalogikaren oinarrizko kontzeptuak ulertzea, eta 

oinarrizko terminologia logikoa modu egokian aplikatzen jakit

 

2. Logika klasikoaren hizkuntza formalak menderatzea, eta enuntziatuen eta 

predikatuen logika formalizatzearen bitartez, hizkuntza naturalean adierazitako 

argumentuak aztertzeko gai izatea; eta horien baliozkotasun formala zehazten 

jakitea, lehen ordenak

metodoak erabilita. 

 

3. Historikoki aitortutako argumentu filosofikoen proposamen logikoen azterketak 

ulertzea, eta argumentu filosofikoaren adierazgarriei analisi logikoaren teknikak 

aplikatzen jakitea. 

 

4. Taldean lan egitea edozein motatako argumentu logikoak aztertzeko, 

demostrazioko eta ezeztapeneko estrategiak aplikatzeko, logikako ariketak 

ebazteko, eta falazia formal ezagunenak identifikatzeko.

 

5. Informazioaren teknologiak erabiltzea datuak biltzeko eta t

bibliografikoak eskuratzeko.
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Lehen ordenako enuntziatuen eta predikatuen logikaren eta horren gaur egungo 

estadioaren metalogikaren oinarrizko kontzeptuak ulertzea, eta 

oinarrizko terminologia logikoa modu egokian aplikatzen jakitea.

Logika klasikoaren hizkuntza formalak menderatzea, eta enuntziatuen eta 

predikatuen logika formalizatzearen bitartez, hizkuntza naturalean adierazitako 

argumentuak aztertzeko gai izatea; eta horien baliozkotasun formala zehazten 

jakitea, lehen ordenako enuntziatuen eta predikatuen ordenaren berariazko 

 

Historikoki aitortutako argumentu filosofikoen proposamen logikoen azterketak 

ulertzea, eta argumentu filosofikoaren adierazgarriei analisi logikoaren teknikak 

ldean lan egitea edozein motatako argumentu logikoak aztertzeko, 

demostrazioko eta ezeztapeneko estrategiak aplikatzeko, logikako ariketak 

ebazteko, eta falazia formal ezagunenak identifikatzeko. 

Informazioaren teknologiak erabiltzea datuak biltzeko eta trukatzeko, eta iturri 

bibliografikoak eskuratzeko. 
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……… IV. Gida Modulua – Logika 

Lehen ordenako enuntziatuen eta predikatuen logikaren eta horren gaur egungo 

estadioaren metalogikaren oinarrizko kontzeptuak ulertzea, eta 

ea. 

Logika klasikoaren hizkuntza formalak menderatzea, eta enuntziatuen eta 

predikatuen logika formalizatzearen bitartez, hizkuntza naturalean adierazitako 

argumentuak aztertzeko gai izatea; eta horien baliozkotasun formala zehazten 

o enuntziatuen eta predikatuen ordenaren berariazko 

Historikoki aitortutako argumentu filosofikoen proposamen logikoen azterketak 

ulertzea, eta argumentu filosofikoaren adierazgarriei analisi logikoaren teknikak 

ldean lan egitea edozein motatako argumentu logikoak aztertzeko, 

demostrazioko eta ezeztapeneko estrategiak aplikatzeko, logikako ariketak 

rukatzeko, eta iturri 
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