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Hezkuntza, Filosofía eta Antropologia Fakultatea

1. Filosofiaren historiako egilerik ospetsuenen lanik adierazgarrienen tesiak eta ideia 

nagusiak ulertzea, gutxienez EBko bi hizkuntzatan.

 

2. Banaka zein taldean, antzinako lanen, Erdi Aroko lanen, lan modernoen eta lan 

garaikideen testu filosofikoak idatziz eta ahoz, modu argian, ordenatuan eta 

zehatzean aztertzea eta aipatzea, eta horretarako

erabiltzea. 

 

3. Jokoan dauden argumentuak, eta hala badagokio, 

dauden testu garrantzitsuenetan onartutako uste inplizituak bereiztea, hartara, 

gaur egungo gatazken eta eztabaiden testuinguruet

filosofiaren historiako ikuspuntuaren argitan.

 

4. Aztertutako lan filosofikoetan azaldutako argumentuen zuzentasun logikoa 

ebaluatzea, eta horien usteen puntu ahulak adieraztea eta onargarritasuna 

kalkulatzea. 

 

5. Filosofia praktikoko lanen irakurketa erraztea, gaur egun 

sozialei eta etikoei dagokienez, eta f

gaur egungo jakintzen arabera, eta horien sailkapen posibleak proposatzea, 

hainbat iturri bibliografikok eman

 

6. Hautatutako testuak modu egokian interpretatu ahal izateko informazioaren 

teknologiak erabiltzea, datuak biltzeko eta trukatzeko eta iturri bibliografikoak 

eskuratzeko. 
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Filosofiaren historiako egilerik ospetsuenen lanik adierazgarrienen tesiak eta ideia 

gutxienez EBko bi hizkuntzatan. 

Banaka zein taldean, antzinako lanen, Erdi Aroko lanen, lan modernoen eta lan 

garaikideen testu filosofikoak idatziz eta ahoz, modu argian, ordenatuan eta 

zehatzean aztertzea eta aipatzea, eta horretarako, terminologia filosofiko egokia 

Jokoan dauden argumentuak, eta hala badagokio, filosofiaren historian aztertuta 

dauden testu garrantzitsuenetan onartutako uste inplizituak bereiztea, hartara, 

gaur egungo gatazken eta eztabaiden testuinguruetan modu kritikoan erabiltzeko, 

ilosofiaren historiako ikuspuntuaren argitan. 

Aztertutako lan filosofikoetan azaldutako argumentuen zuzentasun logikoa 

ebaluatzea, eta horien usteen puntu ahulak adieraztea eta onargarritasuna 

koko lanen irakurketa erraztea, gaur egun hartu

ei eta etikoei dagokienez, eta filosofia teorikoko lanen irakurketa erraztea, 

gaur egungo jakintzen arabera, eta horien sailkapen posibleak proposatzea, 

hainbat iturri bibliografikok emandako informazioaren ondorioz.

Hautatutako testuak modu egokian interpretatu ahal izateko informazioaren 

teknologiak erabiltzea, datuak biltzeko eta trukatzeko eta iturri bibliografikoak 

XV. MODULUKO KONPETENTZIAK

XV. MODULUKO IKASGAIAK

AKO GIDA OROKORRA FILOSOFIAKO WEB ORRIA

IKASGAIAK 

1. Lauhilekoa   Antinaro eta Erdi Aroko Filosofiako 
Oinarrizko Obrak 

2. Lauhilekoa 

 Filosofia Garaikideko Oinarrizko 
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Filosofiaren historiako oinarrizko auziak 

Filosofiaren historiako egilerik ospetsuenen lanik adierazgarrienen tesiak eta ideia 

Banaka zein taldean, antzinako lanen, Erdi Aroko lanen, lan modernoen eta lan 

garaikideen testu filosofikoak idatziz eta ahoz, modu argian, ordenatuan eta 

terminologia filosofiko egokia 

ilosofiaren historian aztertuta 

dauden testu garrantzitsuenetan onartutako uste inplizituak bereiztea, hartara, 

an modu kritikoan erabiltzeko, 

Aztertutako lan filosofikoetan azaldutako argumentuen zuzentasun logikoa 

ebaluatzea, eta horien usteen puntu ahulak adieraztea eta onargarritasuna 

hartutako konpromiso 

ilosofia teorikoko lanen irakurketa erraztea, 

gaur egungo jakintzen arabera, eta horien sailkapen posibleak proposatzea, 

dako informazioaren ondorioz. 

Hautatutako testuak modu egokian interpretatu ahal izateko informazioaren 

teknologiak erabiltzea, datuak biltzeko eta trukatzeko eta iturri bibliografikoak 

AKO WEB ORRIA 

ECTS 

Antinaro eta Erdi Aroko Filosofiako 6 

Filosofia Garaikideko Oinarrizko 6 

Aro Berriko Filosofiako Oinarrizko 6 


