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Hezkuntza, Filosofía eta Antropologia Fakultatea

 
 

1. Politikaren eta ekonomiaren arloan, gizakien izaerari buruzko testu esanguratsuak 

eta pentsamendu zientifikoaren, erlijiosoaren eta kulturalaren oinarrizko 

kontzeptuak biltzen dituzten pentsatzaile ezagune

ulertzea eta modu kritikoan interpretatzea.

 

2. Giza eta Gizarte Zientzien topikoekin lotzen diren gaiei buruzko hitzaldi laburrak 

modu ulerkorrean irakurtzea, ahoz azaltzea, eztabaidatzea, modu kritikoan 

baloratzea eta horiei buruzko 

egituratuan idaztea, eta bereziki, topiko horiek aztertzeko ikuspuntu historikoaren 

ekarpena kontuan hartzea.

 

3. Pentsamenduaren historiaren ikuspuntutik, antropologiako eta filosofiako 

oinarrizko gaiei buruzko j

argumentuak ezagutzea, eta horretarako taldean zein modu autonomoan lan 

egitea. 

 

4. Hainbat hizkuntza-erregistro erabiltzea (dibulgatzailea eta lagunartekoa) norbere 

hizkuntzan; oinarrizko terminologia filosofiko

ulertzea; eta pentsatzaile ezagunen testu labur eta arruntak ulertzea, gutxienez 

EBko bi hizkuntzatan.

 

5. Informazioaren teknologiak erabiltzea datuak biltzeko eta trukatzeko, eta iturri 

bibliografikoak eskuratzeko.
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Politikaren eta ekonomiaren arloan, gizakien izaerari buruzko testu esanguratsuak 

eta pentsamendu zientifikoaren, erlijiosoaren eta kulturalaren oinarrizko 

kontzeptuak biltzen dituzten pentsatzaile ezagunen testuak modu aktiboan 

ulertzea eta modu kritikoan interpretatzea. 

Giza eta Gizarte Zientzien topikoekin lotzen diren gaiei buruzko hitzaldi laburrak 

modu ulerkorrean irakurtzea, ahoz azaltzea, eztabaidatzea, modu kritikoan 

baloratzea eta horiei buruzko hitzaldi laburrak modu argumentatuan eta ondo 

egituratuan idaztea, eta bereziki, topiko horiek aztertzeko ikuspuntu historikoaren 

ekarpena kontuan hartzea. 

Pentsamenduaren historiaren ikuspuntutik, antropologiako eta filosofiako 

oinarrizko gaiei buruzko jarrera dibergenteak eta argumentuak eta kontra

argumentuak ezagutzea, eta horretarako taldean zein modu autonomoan lan 

erregistro erabiltzea (dibulgatzailea eta lagunartekoa) norbere 

hizkuntzan; oinarrizko terminologia filosofikoa, antropologikoa eta soziologikoa 

ulertzea; eta pentsatzaile ezagunen testu labur eta arruntak ulertzea, gutxienez 

EBko bi hizkuntzatan. 

Informazioaren teknologiak erabiltzea datuak biltzeko eta trukatzeko, eta iturri 

bibliografikoak eskuratzeko. 

II. MODULUKO KONPETENTZIAK

ODULUKO IKASGAIAK 

FILOSOFIAKO GIDA OROKORRA FILOSOFIAKO WEB ORRIA

IKASGAIAK 

1. Lauhilekoa   Pentsamenduaren Historia

2. Lauhilekoa   Pentsamenduaren Historia 

Filosofiako Gradua 
 
 

 III. Gida Modulua – Historia 

Politikaren eta ekonomiaren arloan, gizakien izaerari buruzko testu esanguratsuak 

eta pentsamendu zientifikoaren, erlijiosoaren eta kulturalaren oinarrizko 

n testuak modu aktiboan 

Giza eta Gizarte Zientzien topikoekin lotzen diren gaiei buruzko hitzaldi laburrak 

modu ulerkorrean irakurtzea, ahoz azaltzea, eztabaidatzea, modu kritikoan 

hitzaldi laburrak modu argumentatuan eta ondo 

egituratuan idaztea, eta bereziki, topiko horiek aztertzeko ikuspuntu historikoaren 

Pentsamenduaren historiaren ikuspuntutik, antropologiako eta filosofiako 

arrera dibergenteak eta argumentuak eta kontra-

argumentuak ezagutzea, eta horretarako taldean zein modu autonomoan lan 

erregistro erabiltzea (dibulgatzailea eta lagunartekoa) norbere 

a, antropologikoa eta soziologikoa 

ulertzea; eta pentsatzaile ezagunen testu labur eta arruntak ulertzea, gutxienez 

Informazioaren teknologiak erabiltzea datuak biltzeko eta trukatzeko, eta iturri 

FILOSOFIAKO WEB ORRIA 

ECTS 

Pentsamenduaren Historia I 6 

Pentsamenduaren Historia II 6 


