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1. Soziologiako zenbait oinarrizko metodo eta gai

Soziologiako egilerik esanguratsuenak ezagutzea, gure gizarte

ulertzeko. 

 

2. Antropologiako zenbait oinar

Antropologiako egilerik esanguratsuenak ezagutzea, gure kultura

hobeto ulertzeko. 

 

3. Soziologiako eta Antropologiako oinarrizko gaiei buruzko jarrera dibergenteak, eta 

argumentuak eta kontra

garrantzi filosofikoari buruz eztabaidatzeko gai izatea.

 

4. Soziologiako eta Antropologiako topikoekin eta horiek Giza eta Gizarte Zientzien 

arloan dituzten ondorioekin lotutako gaiak laburtzea, modu kritikoan

 

5. Soziologiako eta Antropologiako oinarrizko testuez baliatzea, gaur egungo 

Soziologian eta Antropologian indarrean dauden gai eztabaidagarriak taldean 

lantzeko, eta horretarako terminologia espezializatu egokia erabiltzea.

 

6. Informazioaren teknologiak erabiltze

bibliografikoak eskuratzeko.
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Soziologiako zenbait oinarrizko metodo eta gai-arlo handi ezagutzea, eta 

Soziologiako egilerik esanguratsuenak ezagutzea, gure gizarte-errealitatea hobeto 

Antropologiako zenbait oinarrizko metodo eta gai-arlo handi ezagutzea, eta 

Antropologiako egilerik esanguratsuenak ezagutzea, gure kultura

Soziologiako eta Antropologiako oinarrizko gaiei buruzko jarrera dibergenteak, eta 

argumentuak eta kontra-argumentuak ezagutzea, eta horiei buruz eta horien 

garrantzi filosofikoari buruz eztabaidatzeko gai izatea. 

Soziologiako eta Antropologiako topikoekin eta horiek Giza eta Gizarte Zientzien 

arloan dituzten ondorioekin lotutako gaiak laburtzea, modu kritikoan

iologiako eta Antropologiako oinarrizko testuez baliatzea, gaur egungo 

Soziologian eta Antropologian indarrean dauden gai eztabaidagarriak taldean 

lantzeko, eta horretarako terminologia espezializatu egokia erabiltzea.

Informazioaren teknologiak erabiltzea datuak biltzeko eta trukatzeko, eta iturri 

bibliografikoak eskuratzeko. 

. MODULUKO KONPETENTZIAK

MODULUKO IKASGAIAK 

AKO GIDA OROKORRA FILOSOFIAKO WEB ORRIA

IKASGAIAK 

1. Lauhilekoa 
 Soziologia 

 Antropologiarako Sarrera I

2. Lauhilekoa 
 Antropologiako Oinarrizko Testuak

  Antropologiarako Sarrera II
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arlo handi ezagutzea, eta 

errealitatea hobeto 

arlo handi ezagutzea, eta 

Antropologiako egilerik esanguratsuenak ezagutzea, gure kultura-errealitatea 

Soziologiako eta Antropologiako oinarrizko gaiei buruzko jarrera dibergenteak, eta 

tuak ezagutzea, eta horiei buruz eta horien 

Soziologiako eta Antropologiako topikoekin eta horiek Giza eta Gizarte Zientzien 

arloan dituzten ondorioekin lotutako gaiak laburtzea, modu kritikoan 

iologiako eta Antropologiako oinarrizko testuez baliatzea, gaur egungo 

Soziologian eta Antropologian indarrean dauden gai eztabaidagarriak taldean 

lantzeko, eta horretarako terminologia espezializatu egokia erabiltzea. 

a datuak biltzeko eta trukatzeko, eta iturri 

AKO WEB ORRIA 

ECTS 

6 

Antropologiarako Sarrera I 6 

Antropologiako Oinarrizko Testuak 6 

Antropologiarako Sarrera II 6 


