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Hezkuntza, Filosofía eta Antropologia Fakultatea

 

 

1. Historiako egile esanguratsuenen filosofia politikoaren, etikaren eta 

demokraziaren teoriaren teoriak eta testuak modu aktiboan ezagutzea eta modu 

kritikoan interpretatzea, jokoan dauden kontze

eta horretarako, filosofia praktikoaren terminologia espezializatua erabiltzea.

 

2. Hainbat prozeduraren bitartez hitzaldi politikoaren eta moralaren berariazko 

argumentuen baliozkotasun formala identifikatzea eta ebaluatzea, 

errepikarienak identifikatzea.

 

3. Filosofia politikoaren, etikaren eta teoria demokratikoaren oinarri arautzaileak 

gizarte-konpromisoen zerbitzura eta desberdintasunaren eta aniztasunaren 

errespetuaren zerbitzura jartzea.

 

4. Arazo sozialei, moralei

demokraziaren teoriari lotutako gaiak laburtzea, modu kritikoan baloratzea, ahoz 

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

 

5. Filosofia politikoaren, etika

egungo eztabaidak eta horien arteko harremana talde

hartara, aurrez aztertutako bereizketak, kontzeptuak eta argumentuak horiei 

modu kritikoan aplikatzeko; eta horietan ezkutatuta

identifikatzea. 

 

6. Informazioaren teknologiak erabiltzea datuak biltzeko eta trukatzeko, eta filosofia 

politikoko, etikako eta demokraziaren teoriako iturri bibliografikoak eta material 

erabilgarriak eskuratzeko.
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Historiako egile esanguratsuenen filosofia politikoaren, etikaren eta 

demokraziaren teoriaren teoriak eta testuak modu aktiboan ezagutzea eta modu 

kritikoan interpretatzea, jokoan dauden kontzeptuak eta argumentuak bereiztea, 

eta horretarako, filosofia praktikoaren terminologia espezializatua erabiltzea.

Hainbat prozeduraren bitartez hitzaldi politikoaren eta moralaren berariazko 

argumentuen baliozkotasun formala identifikatzea eta ebaluatzea, 

errepikarienak identifikatzea. 

Filosofia politikoaren, etikaren eta teoria demokratikoaren oinarri arautzaileak 

konpromisoen zerbitzura eta desberdintasunaren eta aniztasunaren 

errespetuaren zerbitzura jartzea. 

Arazo sozialei, moralei eta politikoei lotutako eta filosofia politikoari, etikari eta 

demokraziaren teoriari lotutako gaiak laburtzea, modu kritikoan baloratzea, ahoz 

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

Filosofia politikoaren, etikaren eta demokraziaren teoriaren arazo klasikoak, gaur 

egungo eztabaidak eta horien arteko harremana talde-lanean identifikatzea; 

hartara, aurrez aztertutako bereizketak, kontzeptuak eta argumentuak horiei 

modu kritikoan aplikatzeko; eta horietan ezkutatutako gai filosofiko sakonak 

Informazioaren teknologiak erabiltzea datuak biltzeko eta trukatzeko, eta filosofia 

politikoko, etikako eta demokraziaren teoriako iturri bibliografikoak eta material 

erabilgarriak eskuratzeko. 
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1. Lauhilekoa  Filosofia Polítikoa

2. Lauhilekoa  Etika II 

1. Lauhilekoa  Filosofia Polítikoa II

Filosofiako Gradua 
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– Etika eta Filosofia Politikoa 

Historiako egile esanguratsuenen filosofia politikoaren, etikaren eta 

demokraziaren teoriaren teoriak eta testuak modu aktiboan ezagutzea eta modu 

ptuak eta argumentuak bereiztea, 

eta horretarako, filosofia praktikoaren terminologia espezializatua erabiltzea. 

Hainbat prozeduraren bitartez hitzaldi politikoaren eta moralaren berariazko 

argumentuen baliozkotasun formala identifikatzea eta ebaluatzea, eta falazia 

Filosofia politikoaren, etikaren eta teoria demokratikoaren oinarri arautzaileak 

konpromisoen zerbitzura eta desberdintasunaren eta aniztasunaren 

eta politikoei lotutako eta filosofia politikoari, etikari eta 

demokraziaren teoriari lotutako gaiak laburtzea, modu kritikoan baloratzea, ahoz 

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

ren eta demokraziaren teoriaren arazo klasikoak, gaur 

lanean identifikatzea; 

hartara, aurrez aztertutako bereizketak, kontzeptuak eta argumentuak horiei 

ko gai filosofiko sakonak 

Informazioaren teknologiak erabiltzea datuak biltzeko eta trukatzeko, eta filosofia 

politikoko, etikako eta demokraziaren teoriako iturri bibliografikoak eta material 

FILOSOFIAKO WEB ORRIA 

ECTS 

Polítikoa I 6 

6 

Polítikoa II 6 


