Választható tárgyak minősítésének követelményrendszere
Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése: Kórélettani Intézet
A tárgy neve: A művészet kórélettana kreditértéke: 2
Heti óraszám; elm: 1
gyak: 1
Kötelezően / szabadon választható tárgy: Szabadon választható tárgy
Angol nyelven*: Pathophysiology of Arts
Német nyelven*: Pathophysiologie der Kunst
/*Kizárólag az oklevélmelléklet angol és német nyelven történő kiadásához szükséges, nem az oktatás
nyelvére vonatkozatkozik./

Tantárgyfelelős neve: Dr. Rosivall László
(Feladata a tantárgy oktatásának szervezése, a tantárgy-fejlesztés, az oktatásában való részvétel stb.)
Munkahelye: Semmelweis Egyetem, ÁOK, Kórélettani Intézet
Habilitációjának kelte: Törvény szerint, annak hatálybalépésétől kezdődően
A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):
NET Issekutz Béla Terem (Barna Előadó)
Első meghirdetés tervezett időpontja: 2015/2016 II. félév, 16:30-18:10
A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az Általános Orvostudományi Kar kurrikulumában:
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, színek, formák, a mozgás és gyógyítás
elválaszthatatlanok, összefüggő bonyolult hálózaton keresztül nagy egységet, az életet alkotják, melyet
mindnyájunknak folyamatosan tanulnunk kell. Őszintén remélem, hogy e tantárgy első szemesztere,
csak a kezdet és a folytatás addig terebélyesedik majd, míg önálló kurrikulummá nem válik.
A tárgy sikeres elvégzése milyen újabb kompetenciák megszerzését eredményezi:
Gondolkodásmód csiszolása és szélesítése, empátiás készség mélyítése, non-verbális
metakommunikácó segítése, általános műveltség szélesítése, a művészi alkotás és befogadás
pszichológiájának, neurobiológiájának, élet és kórélettanának jobb megértése.
A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):
Az egyetemi tanulmányok első négy szemeszterének sikeres teljesítése.
Határozza meg azoknak a körét is, akik számára a későbbi szakirányú képzésben a tárgy
ismeretanyaga kiemelten fontos lehet:
Valamennyi gyakorló orvos és oktató szakmafüggetlenül.

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei:
A legkisebb hallgatói létszám (alapértelmezés szerint 10): 15
A legmagasabb hallgató létszám (meg kell adni a hallgatók kiválasztásának módját is):
358, jelentkezési sorrendben
A kurzusra történő jelentkezés módja:
NEPTUN rendszeren keresztül
A tárgy tematikája:
Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva külön-külön fel kell megadni, lehetőleg az
előadók és/vagy a gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével.
Mellékelve két táblázat: 1. előadások és előadók, 2. Előadók adatai, előadások tartalma részben
Jelölje meg mindazon tárgyakat (kötelezőket és választhatókat egyaránt!), amelyek az új

tantárgy határterületi kérdéseit érintik:
anatómia, élettan, kórélettan, filozófia, esztétika, pszichológia, neurológia
Ha vannak ilyenek, jelölje meg a tematikák lehetséges átfedéseit is.
Átfedésnek nincsen realitása.
A tárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, szeminárium, stb.):
Előadás, bemutatás és gyakorlat
A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka: (pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb.)
A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:
A tesztvizsga elvégzésének feltétele:
Maximum 3 hiányzás, pótlásra nincs lehetőség
Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:
Igazolásra nincs szükség
A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban: (pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb.) témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége
A félév végi aláírás követelményei:
Maximum 3 hiányzás
Az osztályzat kialakításának módja és típusa: A félévközi számonkérések eredményeink beszámítása. Az 5- vagy 3-fokozatú értékelés szempontjai
(pl. a gyakorlati vizsga beszámítása stb.)
A vizsga típusa: Tesztvizsga
A vizsgára történő jelentkezés módja: Vizsga az utolsó foglalkozást követően
A vizsgajelentkezés módosításának rendje: A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem szükséges
A vizsga megismétlésének lehetőségei: Szabadon, időpont megbeszéléssel
A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom:
Az előadók alkalmanként megadják a szükséges információt.
A hallgatók által a vizsgát követően kitöltendő elégedettségi kérdőívet kérjük mellékelni!
Mellékelve

Dátum: Budapest, 2015. november 2.
Aláírások:
A tárgyat meghirdető habilitált oktató (tantárgyfelelős): Dr. Rosivall László

A gesztorintézet igazgatója: Dr. Tordai Attila

