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Arts i HumAnitAts

FILOSOFIA

En què consisteix?
El grau de Filosofia té com a objectiu bàsic l’estudi 
i la indagació en les qüestions més fonamentals del 
pensament filosòfic, des dels seus orígens fins al món 
contemporani, en els diferents àmbits de la realitat, 
l’experiència i els valors: coneixement, llenguatge, 
metafísica, moralitat, pensament polític i social, ciència 
i tecnologia, lògica, estètica, antropologia i cultura. 
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Quin perfil has de tenir?

 Capacitat i interès en l’anàlisi, el 
raonament i la reflexió crítica.
 Habilitat de síntesi i anàlisi lògica.
 Capacitat de desenvolupament d’un 

aprenentatge autònom.
 interès i capacitat per a les relacions, 

el diàleg, la meditació, el treball en 
comú i la comunicació.
 Habilitat de crítica i argumentació, 

amb una actitud favorable a la 
consideració i avaluació sospesada 
d’arguments oposats.
 Professar valors relacionats amb 

el funcionament d’una societat 
democràtica: responsabilitat, igualtat, 
solidaritat, respecte a la pluralitat i 
defensa dels drets humans.

Facultat de Filosofia i Lletres
serveis administratius:
Edifici ramon Llull
tel.: 971 17 34 69
secretaria.rl@uib.cat

Quines sortides professionals tindràs?

 Com a docent a l’ensenyament secundari i 
superior.
 Com a investigador en grups específics i, cada 

vegada més, interdisciplinaris.
 En el món de l’ètica aplicada: assessoraments 

en comitès de l’Administració pública i privada 
(mèdics, de recerca, d’actuació política).
 Com a gestor cultural: control i anàlisi de 

l’efectivitat dels sistemes d’informació.
 En la gestió de recursos humans i organització 

del treball.

Amb una sòlida formació interdisciplinària humanística 
i el desenvolupament del rigor analític, el judici 
crític, i la capacitat de qüestionar, conceptualitzar i 
argumentar, el grau de Filosofia forma titulats de perfil 
generalista competents per: a) exercir la seva tasca 
en un espectre ampli de professions, b) continuar 
la formació amb un grau elevat d’autonomia, c) 
especialitzar-se al nivell de postgrau en els programes 
de màster i doctorat, d) adaptar-se amb versatilitat a 
les necessitats específiques del context sociocultural, 
i e) participar reflexivament en la transmissió de 
coneixement i l’assumpció de responsabilitats 
professionals, cíviques i socials.

Quines competències adquiriràs?

MéS InFORMAcIó
http://estudis.uib.cat/grau/filosofia

http://ffl.uib.cat

alumnes@uib.cat  971 10 10 70
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tècniques d’Expressió Oral i Escrita*
Cultura Visual: temes i símbols en la Història de l’Art*    
La idea d’Europa a través de la Història*
introducció als Estudis Literaris*
Filosofia Grega*

La Filosofia en el món Actual*
metodologia i Argumentació Lògica*
Història de les idees Estètiques*
idees Polítiques*
Comprensió i interpretació de textos Acadèmics en 
Llengua Anglesa*

Filosofia moderna ii
metafísica i
Lògica ii
Filosofia de la Ciència i
Optativa 3

Valors i Cognició Humana
Antropologia de les societats Contemporànies
Corrents Actuals de l’Ètica
Filosofia del Llenguatge i
Optativa 4

60 144 30 6

*Formació bàsica Obligatoris Optatius
treball de 
Fi de Grau

PRIMER cURS SEGOn cURS

tERcER cURS QUARt cURS
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Filosofia Antiga i medieval
Antropologia
Lògica i
Estètica
Optativa 1

Filosofia moderna i
teoria social Contemporània
Ètica
teoria del Coneixement i
Optativa 2

Filosofia Contemporània
teoria del Coneixement ii
Filosofia Política
metafísica ii
Optativa 5

Corrents Actuals de la Filosofia
Filosofia de la Ciència ii
Filosofia del Llenguatge ii
teories Actuals de la Democràcia
treball de Fi de Grau de Filosofia

la uiB t’ofereix diverses 
vies per acreditar el 
nivell d’anglès que 
necessites per obtenir 
el títol de grau?

Sabies que... 

Arts i HumAnitAts

FILOSOFIA

PLA D’EStUDIS
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Entre els optatius hi ha 6 crèdits de pràctiques externes.

 crèdits EctS: 240

DArrErA ACtuALitzACió: DEsEmBrE DE 2018 MéS InFORMAcIó
http://estudis.uib.cat/grau/filosofia

http://ffl.uib.cat

alumnes@uib.cat  971 10 10 70
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