
ÖNÉLETRAJZ

Név: Dobos Attila Születési év: 1975

Beosztás: adjunktus
Végzettség és szakképzettség és kiállító:

2000 filozófia szakos bölcsész és középiskolai tanár
Miskolci Egyetem BTK

2004 doktorjelölt, PhD abszolutórium, Debreceni Egyetem, Humán tudományok Doktori Iskola, Modern
Filozófia program

2006 kulturális antropológus, Miskolci Egyetem, BTK

Tudományos fokozat(ok):

- -

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

-

Szakmai-tudományos életpálya:

2003-2005 Szolnoki Főiskola, Társadalomtudományi Tanszék, óraadó
2005- Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Alapozó Egészségtudományi Intézet 

2009-ig tanársegéd, 2009- adjunktus

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve: Leírása:
Hivatás és világkép Vajon határtalan-e az emberi elme? Van-e értelme az életnek? Mindentudó-e a tudomány? Intelligens

design vagy evolúció? Túlélhetjük-e a III. évezredet? Hol van a helyünk a XXI. században? Gyógyítani
vagy orvosolni? Mióta kering a vér testünkben – vagy mindig is keringett? Mennyi az ára az
egészségnek? 
A válaszokért kérdőre vonunk néhány zseniális gondolkodót, miközben rángatjuk a leplet a nagy
Titokról! 

Társadalomi normák az
egészségügyben

Élhetek-e még, ha már nem dobog a szívem? Hol kezdődik az élet vége? Vajon az én tulajdonom-e a
vesém? Kegyes vagy kegyetlen a halál? Örökölheti-e a házam egy embrió? Abortusz pro és kontra. Kinek
adjam az utolsó lélegeztető gépet? Én a testem vagyok-e? A kurzus során ilyen és ehhez hasonló
kérdésekkel szemben próbáljuk felvértezni magunkat és megtanuljuk, hogyan védhetjük meg saját
álláspontunkat, valamint rendet vágunk a jogszabályok erdejében.

Szociálantropológia A tányérajkú nők tényleg saját szájukból falatoznak? A busmanok butábbak, mint mi vagyunk? Ember a
társadalomban. De hogyan? Mindenhol egyformán? Mindenki egyformán? Hogyan vizsgálhatjuk e
különbségeket? A kulturálatlanság maga is egy kultúra? Mi az a globalizáció és hogyan működik? Minden
kultúra ugyanúgy tekint-e a testünkre? Minden droghasználó egyforma? A különbség egyneműsít?
Változó világunk állandó kérdéseit taglalja antropológiai perspektívából ez a választható kurzus.

Medical Profession and
Ethos

„To be or not to be? That is the question!” Our main focus will be on the „how?” during this course. We
will explore the boundaries of human mind, the scope of science and its role in this new age. We shall
examine the question of evolution as an all-round paradigm of contemporary science opposite to the
concept of intelligent design. Analyzing the condition of rational knowledge we will conclude to a
concept of understanding. We will sort out different concepts on healing and medication. Is there any
cost that doesn’t worth my health?

Social Norms in Health
Care

Focusing such current biological issues as human genom project, stem cell usages, making clones will be
one of our main goals. On the other hand we are trying to become well informed about the most
important argumentations concerning the leading ethical questions in medical treatments: euthanasia,
abortion, organ transplantation and human experiments. We will also discuss the legislation concerning
these issues.

Gyakorlatvezetés:

Leírása:
-

Az utóbbi 5 év fontosabb publikációi:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
Dobos Attila - Nagy Éva Idegenség és egészség – antropológusi pozíciók a

biomedikális modell értelmezésében
PEME, 2013 http://www.p
eme.hu/?q=node/33

online,
373-378. o.

Dobos Attila – Nagy Éva Briding the gap – new context for sensitivity building in
intercultural settings. Communication and
Interdisciplinarity in Education. Conference Paper 2012

International Conference,
„Comunicare
siCommunication and

 online
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Interdisciplinarity in
Education - ISBN
978-973-664-599-0,
October 25, 2012,
Faculty of Humanities,
Politics and
Administrative Sciences

Dobos Attila Az erkölcsi tudás természete, Általános etikai elméletek, A
bioetika alapelvei, Allokáció, Szerv- és
szövettranszplantáció

Dobos A - Feith HJ-
Gradvohl E - Sztrilich A:
Társadalmi normák az
egészségügyben, SE-ETK,
Bp. 2011

27-64,
82-92,
265-293

Dobos Attila The Use of Hermeneutics in Dealing with Cultural Diversity Acco, Leuven. 2010. 55-67

A szakmai érdeklődés szempontjából legfontosabb 5 publikáció/tudományos eredmény:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
Dobos Attila Antropológus pozíciók a biomedikális modellben Konferencia előadás „20

éves az antropológia
oktatása Miskolcon”-
felkért előadó:
2012.10.27. Miskolci
Egyetem, BTK

Dobos Attila Use of Hermeneutics in Dealing with Cultural Diversity M.Onorati-F.Bednarz
(eds): Building
Intercultural
Competences. Acco,
Leuven, 2010.

55-67

Dobos Attila Geertz mint Weber-örökös?
Dobos Attila Philosophical Hermeneutical Implications in Geertz’s

Anthropology
Anthropolis 3.2 (2007) 124-135.o.

Dobos Attila A racionalitás virágai - Jacques Maquet: Az esztétikai
tapasztalat

VULGO 2005./1-2 362-369. o.

Közéleti tevékenység:

2007- tagság: American Anthropological Association (nem folyamatos)
2007-2011 Management Committe member: COST Action in Health and social care for migrants and ethnic

minorities in Europe
2011- Management Committe member: COST Action in Adapting European health systems to diversity

Pályázatok:

2011-2014 Interdisciplinary Training on Social Inclusion (Nagy Évával közösen) c. ERASMUS intenzív program
megtervezése és megpályázása 7 európai egyetem hallgatói számára. 3 alkalommal sikeres pályázat
benyújtása, összesen ~ 105000 € elnyert támogatás.

Részvétel doktori képzésben:

-

Részvétel TDK munkában:

-

Lezárva: 2014-03-24
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