
Tudomány és Művészet Kórélettana IX. - Közös gondolkodás 

 

Szabadon választható kreditpontos tantárgy (heti 2 x 45 perc, 2 kredit) 

2019/2020 tanév, II. félév  

Transzlációs Medicina Intézet, Semmelweis Egyetem 

 

 

A kreditpontos, szabadon választható tantárgy célja, hogy oktatási palettánk bővítésével olyan 

területekre is bevezessük hallgatóinkat, a majdani gyógyító értelmiséget, melyek közvetlenül 

vagy közvetve, de biztosan befolyásolják gondolkozásmódjukat, empátiás készségüket, 

emberi kapcsolataikat, eredményességüket. Nem elég az anatómiát, a biokémiát, az élettant, a 

kórélettant és a betegségeket érteni, megtanulni, ennél több kell! 

A tudomány és a művészet, az alkotás és az egészség, a hangok, a színek, a formák, a mozgás 

és a gyógyítás elválaszthatatlanok, összefüggő bonyolult hálózaton keresztül nagy egységet 

alkotnak, melyet mindnyájunknak folyamatosan tanulnunk kell. Őszintén remélem, hogy e 

tantárgy első szemeszterei csak a kezdet, és addig fejlődik, folytatódik, míg önálló 

kurrikulummá nem válik. 

A hallgatókat nemcsak részvételre, különleges és egyedülálló élményre hívjuk, hanem arra is, 

hogy gondolataikkal, ötleteikkel, tehetségükkel, azaz aktív közreműködésükkel járuljanak 

hozzá a tantárgy további fejlődéséhez. 

 

 

Előadások, előadók 

(Helyszín: Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb, Issekutz Béla (Barna) 

előadóterem, időtartam: 2x45 perc) 

 

2020.02.06. 16:20-17:50 

1.  Miről álmodik a csillagász a XXI. században – Várható jövő (Kiss L. László 

Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 

 Végigsétálni a Tejúton (bevezető előadás Rosivall László) 

2020.02.13. 16:20-17:50 

2.   „Múmiabúzától” a genetikai manipulációig (Gyulai Ferenc MKK) 

 Mit együnk, mit ne együnk? (bevezető előadás Rosivall László) 

2020.02.20. 16:20-17:50 

3.   3D medicina jelene és távlatai (Maurovich-Horvat Pál SE) 

  A glomeruláris filtráció vizualizációja (bevezető előadás Rosivall László) 

2020.02.27. 16:20-17:50 

4.     Oktatás, kutatás, egészségügy a közgazdász szemével (Csath Magdolna SZIE, 

NKE) 

Közérdek, közhaszon (bevezető előadás Rosivall László) 

2020.03.05. 16:20-17:50 

5.   Információbiztonság, vírusfertőzések (Bencsáth Boldizsár BME) 

„Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek” (bevezető előadás 

Rosivall László) 

2020.03.12. 16:20-17:50 

6.    Kríziskezelés vakon (Székely András SE) 

  Út a lélektől, a lélekig (bevezető előadás Rosivall László)  

 



2020.03.26. 16:20-17:50 

7.   Ami az életet hajtja – anyagcsere víz protonok quantum destabilizációja a 

deutenomika (deutenomics) tükrében (Boros G. László USA, UCLA) 

 Víz nélkül nem lehet, de vízből is megárt a sok (bevezető előadás Rosivall László) 

2020.04.02. 16:20-17:50 

8.     Környezetpszichológia az egészségügyben és mindennapjainkban (Dull Andrea 

ELTE) 

      A tervezők felelőssége (bevezető előadás Rosivall László) 

2020.04.16. 16:20-17:50 

9.   Machaerus várának feltárása, rekonstrukciója, ahol Salome tánchelye 

padlólapjának színe és eredeti kiosztása is tudományosan bizonyított (Vörös 

Győző Vatikán, Izrael) 

 Régészet - A múltunk a jövőnk (bevezető előadás Rosivall László) 

2020.04.30. 16:20-17:50 

10.   Tanulási szokásaink – jelen és jövő (Katona Nóra ELTE) 

  Jó tanuló, vagy rossz tanuló (bevezető előadás Rosivall László) 

2020.05.07. 16:20-17:50 

11. Városok kertje, kertek városa (Fekete Albert SZIE) 

 Zöld mánia kára és haszna (bevezető előadás Rosivall László) 

2020.05.14. 16:20-17:50 

12. A nyelv titkai. Látható és láthatatlan kommunikáció (Balázs Géza MTA) 

 Hol van a szó művészi hatalma? (bevezető előadás Rosivall László) 

Tesztvizsga 

 
 


