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Hezkuntza, Filosofía eta Antropologia Fakultatea

 
1. Jakintzari buruzko gogoetan, egile klasikoen eta garaikideen testuak modu 

aktiboan ulertzea eta modu kritikoan interpretatzea, horiei dagozkien esparru 

teorikoak eta arazo epistemologiko tradizionalak ko

aukerei, balizkotasunei eta mugei buruzkoak.

 

2. Eszeptizismoaren aurkako argumentu tradizionalei eta gaur egungoei buruzko eta 

jakintzari oinarri zientifikoak bilatzeko saiakerei buruzko gaiak ahoz azaltzea, 

eztabaidatzea, modu kri

egituratuak modu arrazoituan idaztea.

 

3. Jakintzaren garrantzi filosofikoa eta sozio

jakintzaren gizarte modernoak deiturikoei buruzko gogoeta agertzen duten 

testuak aipatzeko eta adibideak eta irudiak idatziz proposatzeko taldean lan egitea.

 

4. Hainbat prozeduraren bitartez, historian zehar ezagunenak diren argumentu 

eszeptikoen, dogmatikoen eta epistemologikoen balizkotasuna edo 

onargarritasuna identifikatzea eta ebaluatzea, et

ahulak, falaziak eta paralogismoen menpe dauden alderdiak nabarmentzea.

 

5. Jakintzaren gaur egungo teoriak ikertzean, informazioaren teknologiak erabiltzea 

datuak biltzeko eta trukatzeko, eta iturri bibliografikoak eskuratzeko.
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Jakintzari buruzko gogoetan, egile klasikoen eta garaikideen testuak modu 

aktiboan ulertzea eta modu kritikoan interpretatzea, horiei dagozkien esparru 

teorikoak eta arazo epistemologiko tradizionalak kontuan hartzea, jakintzaren 

aukerei, balizkotasunei eta mugei buruzkoak. 

Eszeptizismoaren aurkako argumentu tradizionalei eta gaur egungoei buruzko eta 

jakintzari oinarri zientifikoak bilatzeko saiakerei buruzko gaiak ahoz azaltzea, 

eztabaidatzea, modu kritikoan baloratzea, eta horiei buruzko hitzaldi ongi 

egituratuak modu arrazoituan idaztea. 

Jakintzaren garrantzi filosofikoa eta sozio-politikoa adierazten duten eta 

jakintzaren gizarte modernoak deiturikoei buruzko gogoeta agertzen duten 

eta adibideak eta irudiak idatziz proposatzeko taldean lan egitea.

Hainbat prozeduraren bitartez, historian zehar ezagunenak diren argumentu 

eszeptikoen, dogmatikoen eta epistemologikoen balizkotasuna edo 

onargarritasuna identifikatzea eta ebaluatzea, eta horretarako, horien puntu 

ahulak, falaziak eta paralogismoen menpe dauden alderdiak nabarmentzea.

Jakintzaren gaur egungo teoriak ikertzean, informazioaren teknologiak erabiltzea 

datuak biltzeko eta trukatzeko, eta iturri bibliografikoak eskuratzeko.
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Gida Modulua  – Ezagutzaren Teoria 

Jakintzari buruzko gogoetan, egile klasikoen eta garaikideen testuak modu 

aktiboan ulertzea eta modu kritikoan interpretatzea, horiei dagozkien esparru 

ntuan hartzea, jakintzaren 

Eszeptizismoaren aurkako argumentu tradizionalei eta gaur egungoei buruzko eta 

jakintzari oinarri zientifikoak bilatzeko saiakerei buruzko gaiak ahoz azaltzea, 

tikoan baloratzea, eta horiei buruzko hitzaldi ongi 

politikoa adierazten duten eta 

jakintzaren gizarte modernoak deiturikoei buruzko gogoeta agertzen duten 

eta adibideak eta irudiak idatziz proposatzeko taldean lan egitea. 

Hainbat prozeduraren bitartez, historian zehar ezagunenak diren argumentu 

eszeptikoen, dogmatikoen eta epistemologikoen balizkotasuna edo 

a horretarako, horien puntu 

ahulak, falaziak eta paralogismoen menpe dauden alderdiak nabarmentzea. 

Jakintzaren gaur egungo teoriak ikertzean, informazioaren teknologiak erabiltzea 

datuak biltzeko eta trukatzeko, eta iturri bibliografikoak eskuratzeko. 
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