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Hezkuntza, Filosofía eta Antropologia Fakultatea

 
 

1. Historiaren zein gaien ikuspuntutik, artearen eta estetikaren teoriko nagusien 

testuak modu aktiboan ulertzea eta modu kritikoan interpretatzea; baita horien 

ideia filosofikoen oinarriak eta h

horretarako, artearen filosofiako berariazko terminologia erabiltzea.

 

2. Estetikaren eskolei eta teoriei eta artearen teoriei buruzko hitzaldi laburrak modu 

ulerkorrean irakurtzea, ahoz azaltzea, eztabaidatzea, modu kr

eta modu arrazoituan eta ondo egituratuta idaztea, teoria estetiko 

garrantzitsuenak eta horien garrantzia filosofikoa ezagutzeko.

 

3. Estetikako gaiei buruz taldean nahiz modu autonomoan lan egitea, eta artearen eta 

gogoeta artistikoaren di

nabarmentzea. 

 

4. Hitzaldi estetiko tradizionalean eta gaur egungoan erabiltzen diren argumentuen 

ezaugarri formalak identifikatzea eta ebaluatzea.

 

5. Informazioaren teknologiak erabiltzea estetikari et

datuak eta materialak biltzeko eta trukatzeko.
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Historiaren zein gaien ikuspuntutik, artearen eta estetikaren teoriko nagusien 

testuak modu aktiboan ulertzea eta modu kritikoan interpretatzea; baita horien 

ideia filosofikoen oinarriak eta horien interpretazio ezagunenak ere, eta 

horretarako, artearen filosofiako berariazko terminologia erabiltzea.

Estetikaren eskolei eta teoriei eta artearen teoriei buruzko hitzaldi laburrak modu 

ulerkorrean irakurtzea, ahoz azaltzea, eztabaidatzea, modu kr

eta modu arrazoituan eta ondo egituratuta idaztea, teoria estetiko 

garrantzitsuenak eta horien garrantzia filosofikoa ezagutzeko. 

Estetikako gaiei buruz taldean nahiz modu autonomoan lan egitea, eta artearen eta 

gogoeta artistikoaren dimentsio integratzailea eta oihartzun soziala eta kulturala 

Hitzaldi estetiko tradizionalean eta gaur egungoan erabiltzen diren argumentuen 

ezaugarri formalak identifikatzea eta ebaluatzea. 

Informazioaren teknologiak erabiltzea estetikari eta arteen teoriari buruzko 

datuak eta materialak biltzeko eta trukatzeko. 
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VI. MODULUKO IKASGAIAK 

FILOSOFIAKO GIDA OROKORRA (PDF) FILOSOFIAKO WEB ORRIA

1. Lauhilekoa    Estetika eta arteen teoría 

2. Lauhilekoa   Estetika eta arteen teoría II
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 – Estetika eta Arteen Teoria 

Historiaren zein gaien ikuspuntutik, artearen eta estetikaren teoriko nagusien 

testuak modu aktiboan ulertzea eta modu kritikoan interpretatzea; baita horien 

orien interpretazio ezagunenak ere, eta 

horretarako, artearen filosofiako berariazko terminologia erabiltzea. 

Estetikaren eskolei eta teoriei eta artearen teoriei buruzko hitzaldi laburrak modu 

ulerkorrean irakurtzea, ahoz azaltzea, eztabaidatzea, modu kritikoan baloratzea 

eta modu arrazoituan eta ondo egituratuta idaztea, teoria estetiko 

Estetikako gaiei buruz taldean nahiz modu autonomoan lan egitea, eta artearen eta 

mentsio integratzailea eta oihartzun soziala eta kulturala 

Hitzaldi estetiko tradizionalean eta gaur egungoan erabiltzen diren argumentuen 

a arteen teoriari buruzko 

FILOSOFIAKO WEB ORRIA 

IKASGAIAK  ECTS   

eta arteen teoría l 6 

eta arteen teoría II 6 


