
Meghívó 

  

Tudomány és Művészet Kórélettana IV. 

  

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

2017/2018 tanév, I. félév 

Kórélettani Intézet, Semmelweis Egyetem 

  

Örömmel tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a Tudomány és Művészet Kórélettana című 

előadás  a hagyományoknak megfelelően e félévben is folytatódik.  

                  Az előadásokra nemcsak a  kreditpontra igényt tartó hallgatókat, de minden 

érdeklődőt szeretettel várunk. 

A tantárgy célja, hogy oktatási palettánk bővítésével olyan területekre is bevezessük 

hallgatóinkat, melyek közvetlenül vagy közvetve, de biztosan befolyásolják 

gondolkozásmódjukat, empátiás készségüket, emberi kapcsolataikat, eredményességüket. 

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, 

az életet alkotják, melyet mindnyájunknak folyamatosan tanulnunk kell. Őszintén remélem, 

hogy e tantárgy első szemeszterei csak a kezdet, és a folytatás addig terebélyesedik majd, 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, kezdés 16:30, 2017. szeptember 13.) 

  

2017.09.13. 16:30-18:00 

1.  Mi hajtja az életet? Nem lineáris kémiai dinamikai rendszerek távol az 
egyensúlytól (Noszticzius Zoltán, BME) 

 Az egyensúlyozás művészete – vagy az őrültek kihívása  (bevezető Rosivall László) 

   

2017.09.20. 16:30-18:00 

2.      Információ biztonság, vírusfertőzések (Bencsáth Boldizsár, BME) 

„Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek” (bevezető Rosivall 
László) 

  

2017.09.27. 16:30-18:00 

3.      A gravitációs hullámok bizonyítása és jelentősége(Horváth Dezső, DE) 

 A gravitáció a kórélettanász szemével (bevezető Rosivall László) 

  
2017. 10.04. 16:30-18:00 

4.      Fenntartható-e a fejlődés – egy közgazda szemével (Baritz Sarolta Laura, 
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) 

 Kinek a fejlődését tartsuk fent? (bevezető Rosivall László) 

  
2017.10.11. 16:30-18:00 



5.      Az Állatkert: történelmétől a tudományos jelentőségéig(Persányi Miklós, Főv. 
Állatkert) 

„Állati kapcsolatok” (bevezető Rosivall László) 

2017. 10.18. 16:30-18:00 

6.      Festészet: az ecsettől a témákig, sőt azon túl (Aknay János festőművész - 
beszélgetés) 

  A festészet munka vagy élvezet? (bevezető Rosivall László) 

  
2017.10.25. 16:30-18:00 

7.     A népművészet ma: A dalolás gyógyító ereje a néphagyományban és 
napjainkban (Lovász Irén, énekes) 

 A népművészet – várható élettartam  (bevezető Rosivall László) 

  
2017.11.08. 16:30-18:00 

8.      Krízeskezelés vakon (Székely András, SE) 

 Út a lélektől a lélekig (bevezető Rosivall László) 

  
2017.11.15. 16:30-18:00 

9.      Lelkiismeret és emberismeret Teller Ede konfliktusaiban(Lovas Rezső, DE) 

 Los Alamos titkos nyelve (bevezető Rosivall László) 

  
2017.11.22. 16:30-18:00 

10.  Számítógépek jelentősége és jövője az egészségügyben(Szócska Miklós, SE) 

 A személyre szabott medicina, bevezető (Rosivall László) 

  
2017.11.29. 16:30-18:00 

11.  Gépek jelentősége a képalkotásban és az intervencióban – a jövő 
orvostudománya (Hüttl Kálmán, SE) 

 Robotok vagy orvosok? (bevezető Rosivall László) 

  
2017.12.06. 16:30-18.00 

12. Oktatás, kutatás, egészségügy a nagyvilágban a közgazdász 
szemével (Csath Magdolna egyetemi tanár) 

 Közérdek, közhaszon (bevezető Rosivall László) 

  
2017.12.13. 16:30-18:00 

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

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

14.  Vizsga 

  

 

Prof dr Rosivall László 

 


