SZENTÁGOTHAI DOMINIK SZERPENTÁRIUSKÉPZŐ EGYETEM
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Általános információk
Az egyetemet Szentágothai Dominik alapította 1893-ban Budán, Magyar Szerpentáriusképző
Egyetem néven, a bécsi szerpentáriusképző iskola mintájára.
Az egyetem jelenleg három karral működik önálló intézményként, teljesen elszeparálva a talan
orvostudományi egyetemektől, melyektől mind képzési idejében, mind a tantárgyak többségében
eltér.

Az egyetem története
Szentágothai Dominik a XIX. században ténykedő és kutató orvosprofesszor volt, aki tanulmányait
előbb Londonban a talan orvosi egyetemen, majd később az újonnan alapított szerpentárius
képzőben folytatta. Munkássága és családja mégis Magyarországhoz kötötte. A ’48-49-es forradalom
és szabadságharc idején már látszott, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia lassan de biztosan a
pusztulásába tart, ezt ismerte fel Szentágothai, aki a kiegyezés után felvetette, hogy
Magyarországnak önálló szerpentáriusképző intézetre van szüksége. A döntést sokáig húzták,
halogatták, míg 1887-ben megelégelve a várakozást saját tőkéből építette meg a mai épületet, és
barátaival, orvoskollégáival kezdték el továbbadni tudásukat immár szervezett oktatás keretein belül.
1893-ban készült el az épület, és az ünnepélyes átadást követően Szentágothai a magyar
máguskormánynak adományozta azt azzal a feltétellel, hogy kizárólag e célra használhatják fel.
Bár az intézet megnyitotta kapuit, Szentágothai már nem sokáig élvezhette munkája gyümölcsét,
csupán két évfolyamnyi diákjának adhatta át a diplomát, mikor 1899-ben hosszú, de eltitkolt
betegsége miatt élete 95. életévében elhunyt.
1901-ben elhúzódó bizottsági szavazások és döntések folyamán az egyetemet Szentágothai Dominik
Szerpentáriusképző Egyetemmé nevezték át.

Az egyetem felépítése
Az intézménynek otthont adó háromemeletes, viktoriánus stílusban elkészített épület a város
szívében található, ám egy álcázásnak köszönhetően csak mágusok és sutták számára látható. Az
alagsorban találhatóak a laboratóriumok, bonctermek, a földszinten kisebb előadótermek,
preparátumokkal berendezett bemutatóterem, illetve a hatalmas egyetemi könyvtár található. Az
első emeleten kapott helyet két nagy előadó, a Díszterem, az ebédlő és néhány vendégszoba a
vendégelőadók számára.
Egy belső kert is tartozik az épülethez. Itt vitaemágusok egy kisebb parkot hoztak létre. A forró
napsütésben megannyi lombhullató vet hűs árnyékot, egy kisebb sétány is ki lett alakítva, mely
összeköti az épület két, a belső kertre nyíló kijáratát. Az ösvény mentén néhány pad és egy kisebb
szökőkút is található, melynek vize iható. A babona szerint, aki a vizsga előtti nap meztelenül
megfürdik a szökőkútban, másnap sikeresen teszi azt le. Mondani sem kell, minden évben akad pár
vakmerő diák, aki ahelyett, hogy hasznos tanulással töltené az időt, inkább a kút varázserejére bízza a
sorsát.
Hallgatókat a világ minden pontjáról fogadna; az idegen országok diákjai elsőbbséget élveznek az
ingyenes bentlakás helyek elosztásánál, ha még maradt hely és van igénylő is, a magyar hallgatóknak
is ingyenesen biztosítják a szállást. Erre a célra az épület két felső emeletét alakították ki
kollégiumnak.

Szerpentárius képző kar
A képzés ideje – talan testvérkarával ellentétben – öt év, mely alapozó modulból, preklinikai és
klinikai modulból áll.
A talan orvosi egyetemet elvégzett hallgatók az átjelentkezés után egy felzárkóztató és különbözeti
vizsgatétel után a klinikai modullal folytathatják itt tanulmányaikat, nem kell megismételniük a teljes
alapozó és preklinikai modult, melyek nagy százalékban megegyeznek a talan képzéssel.

Az Alapozó modul
Az alapozó modul az első két évet – négy szemesztert – foglalja magában, mely során a hallgatók
elsajátítják az emberi test felépítésének anatómiai, élettani ismereteit, megtanulják a test normál
működését, és azt, mágikusan hogyan lehet mindezt befolyásolni.
Az első év végén egy hónap ápolástani gyakorlatot kötelesek tenni, melyet akár talan, akár mágikus
kórházban végezhetnek a hallgatók. Ennek során megtanulják a betegápolás alapjait, a
vénabiztosítás, újraélesztés, elsősegélynyújtás, sebkötözés módszereit.
Kötelező tárgyak:
 Talan tárgyak
o Anatómia (4 szemeszter)
o Biokémia (2 szemeszter)
o Élettan (2 szemeszter)
o Sejtbiológia (2 szemeszter)
o Fejlődéstan (2 szemeszter)



Mágikus tárgyak
o Bájital (4 szemeszter)
o Fitotherapia (2 szemeszter)
o Mágikus sejtbiológia (2 szemeszter)

A Preklinikai modul
A Preklinikai modul a képzés harmadik évét (5-6. szemeszter) foglalja magában. Célja, hogy a
hallgatókat megismertesse az emberi test kóros működésével, átfogó képet ad arról, hogy egyes
szervek megbetegedése milyen komplex tünet együttesekkel jár. A cél, hogy a hallgatók a preklinikai
modul végére képesek legyenek felismerni az egyes tüneteket, és hatékony, célravezető diagnosztikai
lépéseket tudjanak javasolni.
A preklinikai modul végén egy hónapos belgyógyászati gyakorlat van előírva a hallgatók számára,
amit a Főnix Könnye Ispotályban, vagy valamelyik külföldi testvérintézetében kell eltölteniük.
Kötelező tárgyak:
 Talan tárgyak

o Kórélettan (2 szemeszter)
o Pathológia (2 szemeszter)



Mágikus tárgyak
o Bájital és komponenstan (2 szemeszter)
o Tradícióhasználat az orvoslásban (elemistáknak) (2 szemeszter)
o Elemi gyógyítás (nem elemistáknak) (2 szemeszter)
o Általános mágikus gyógyítás (2 szemeszter)

A Klinikai modul
A klinikai modulban válik el a képzés teljesen talan párjától. Ez alatt a két év alatt nincsenek tantermi
órák és gyakorlatok, a hallgatók folyamatosan a betegellátó intézetben vannak, ahol többhetes
gyakorlat során sajátíthatják el az adott tantárgy gyakorlati és elméleti tudásanyagát is, mely után
egy hetes felkészülési időt kapnak a záró szigorlatra.
A gyakorlatokat kizárólag mágikus kórházban lehet folytatni, itt a diákok mellé kijelölt mentoraik
gondoskodnak róla, hogy mind a mágikus mind a talan kezelési módszerekkel megismerkedjenek.
Kötelező tárgyak:
 Belgyógyászat (Toxikológia, Pulmonológia, Reumatológia, Kardiológia, Nephrológia,
Gastroenterológia, Hematológia, Onkológia, Immunológia, Endokrinológia, Geriátria)


Sebészet



Aneszteziológia - Intenzív terápia



Ortopédia - Traumatológia



Neurológia



Pszichiátria



Nőgyógyászat



Urológia



Bőrgyógyászat



Fül-orr gégészet



Szemészet



Gyerekgyógyászat

A klinikai modul órarend tervezete hetekre lebontva 2014-2015-ös tanévben
7. Szemeszter
1. hét
2. hét
3. hét
4. hét
5. hét
6. hét
7. hét
8. hét
9. hét
10. hét
11. hét
12. hét
13. hét
14. hét
15. hét
16. hét
17. hét
18. hét
19. hét
20. hét
21. hét
22. hét

09.01.-09.07.
09.08-09.14.
09.15-10.05.

Belgyógyászat
Sebészet
Szemészet

10.06 -10.12.
10.13-10.19.
10.20-10.26.
10.27-11.23.

Szemészet Szigorlat
Belgyógyászat
Sebészet
Ortopédia - Traumatológia

11.24-11.30.
12.01-12.07.
12.08-12.14.
12.15-12.21.
12.22-01.04.

Ortopédia – Traumatológia Szigorlat
Belgyógyászat
Sebészet
Szülészet - Nőgyógyászat
Tanítási szünet

01.05-01.25.

2015
Szülészet - Nőgyógyászat

01.16-02.01.

Szülészet - Nőgyógyászat Szigorlat

8. Szemeszter
1. hét
2. hét
3.
4.
5.
6.

hét
hét
hét
hét

7. hét
8. hét
9. hét
10. hét
11. hét
12. hét
13. hét

02.02- Belgyógyászat
02.08.
02.09- Sebészet
02.15.
02.16- fül-orr-gégészet
03.08.
03.0903.15.
03.1603.22.
03.2303.29.
03.3004.19.

Fül – Orr- Gégészet Szigorlat
Belgyógyászat
Sebészet
Urológia

04.20- Urológia Szigorlat
04.26.
04.26- Belgyógyászat

14. hét
15. hét
16. hét
17. hét
18. hét
19. hét
20. hét
21. hét
22. hét

05.03.
05.04- Sebészet
05.10.
05.11- Pszichiátria
06.14.

06.15- Pszichiátria Szigorlat
06.21.
06.22- Belgyógyászat és Sebészet kollokvium
07.05.

9. Szemeszter
1.
2. hét
3. hét
4. hét
5. hét
6. hét
7. hét
8. hét
9. hét
10. hét
11. hét
12. hét
13. hét
14. hét
15. hét
16. hét
17. hét
18. hét
19. hét
20. hét
21. hét
22. hét
23. hét
24.

08.03-08.09.
08.10.08.16.
08.17-09.06.

Belgyógyászat
Sebészet

09.07-09.13.
09.14-09.20.
09.21-09.27.
09.28-11.08.

Bőrgyógyászat Szigorlat
Belgyógyászat
Sebészet
Neurológia

11.09-11.15.
11.16-11.22.
11.23-11.29.
11.30-12.20.

Neurológia Szigorlat
Belgyógyászat
Sebészet
Aneszteziológia – Intenzív terápia

12.21-01.03.

Tanítási szünet

01.04-01.10.
01.11-01.17.

Bőrgyógyászat

2016
Aneszteziológia – Intenzív terápia
Aneszteziológia – Intenzív terápia
Szigorlat
10. Szemeszter

1. hét
2. hét
3. hét
4. hét
5. hét
6. hét
7. hét
8. hét
9. hét
10. hét
11. hét
12. hét
13. hét
14. hét
15. hét
16. hét
17. hét
18. hét
19. hét
20. hét
21. hét
22. hét
23. hét
24. hét

01.18-03.13.

Gyermekgyógyászat

03.14-03.20.
03.21-05.01.

Gyermekgyógyászat Szigorlat
Belgyógyászat

05.02-05.08.
05.09-06.19.

Belgyógyászat Szigorlat
Sebészet

06.20-06.26.
06.27-07.24.
07.25-08.07.

Sebészet Szigorlat
Tanítási szünet
Államvizsga

Nővérképző kar
A három éves főiskolai képzés során a hallgatók elsajátíthatják a betegápolás mágikus és talan
módszereit, az egyszerűbb gyógyító bűbájokat és főzeteket, valamint az ember anatómiáját és a
szervezet működését, felépítését.

Kötelező tárgyak


Talan tárgyak
o Ápolástan (6 szemeszter)
o Fizioterápia (2 szemeszter)
o Dietetika és Táplálkozástudomány (2 szemeszter)
o Oxiológia és Sürgősségi Ellátás (2 szemeszter)
o Családgondozási Módszertan (2 szemeszter)
o Alkalmazott Pszichológia (1 szemeszter)
o Addiktológia (1 szemeszter)
o Anatómia (2 szemeszter)
o Élettan (2 szemeszter)
o Kórélettan (1 szemeszter)
o Elsősegély (1 szemeszter)



Mágikus tárgyak
o Bájital és komponenstan (2 szemeszter)
o Tradíció használat az orvoslásban (elemistáknak) (2 szemeszter)
o Elemi gyógyítás (nem elemistáknak) (2 szemeszter)
o Általános mágikus gyógyítás (2 szemeszter)

Gyógyszerészeti kar
A négy éves képzés során a hallgatók elsajátítják a gyógyító bájitalok és talan gyógyszerészet
tudományát.

Az Alapozó modul
A képzés első két évében (1-4. szemeszter) a hallgatók megszerzik a gyógyszerészethez és
bájitalfőzéshez szükséges alapismereteket.
Kötelező tárgyai:
 Talan tárgyak:
o Általános és szervetlen kémia
o Gyógyszerészeti növénytan
o Sejtbiológia
o Analitikai kémia
o Elsősegély
o Anatómia


Mágikus tárgyak:
o Komponens és bájitaltan
o Mágikus növény és állattan
o Mágikus sejtbiológia

A klinikai modul
A képzés harmadik és negyedik évében (5-8. szemeszter) a hallgatók a gyakorlati gyógyszer és
bájitalgyártás mesterévé képzése a cél, mely során megtanulják az új gyógyszer és bájitalgyártások
szabályait, az egészségügyi kipróbálásnak a kockázatait és menetét.
Kötelező tárgyak:
 Talan tárgyak:
o Analitikai kémia
o Kolloidika
o Gyógyszerészei növénytan
o Biokémia
o Gyógynövény és Drogismeret
o Élettan
o Immunológia
o Gyógyszer technológia

o Kórélettani alapismeretek


Mágikus tárgyak:
o Komponens és bájitaltan
o A humán bájitalkísérletek szabályozása

