
Falling in Love Online - A Relational Paradigm 

Short Combined Intensive Program (SCP) 

Tájékoztató 

 

Karunk a Ljubljanai Egyetem Teológia Karával, a Horvát Katolikus Egyetemmel és a Pécsi Püspöki 

Hittudományi Főiskolával közösen rövid intenzív programot (SCP) szervez az Erasmus+ projekt keretén 

belül. A program része egy szabadon választható tantárgy, a Falling in Love Online - A Relational 

Paradigm, amelyet angol nyelven oktatnak.  

A választható kurzus 3 (ECTS) kredites, és a szemináriumi dolgozat vizsgadolgozatnak minősül.  

Az SCP-programban való részvétel más UL-tagállamokból érkező hallgatók és olyan külföldi hallgatók 

számára is nyitott, akikkel a Teológiai Karnak intézményközi Erasmus+ megállapodása van. 

Az előadások és workshopok témái: 

Neuroscience and Relationships- Az emberi agyban zajló folyamatok neurobiológiai szemlélete. Miért 

olyan fontosak a kapcsolatok? 

Why don't we fall in love anymore? Egy szociológiai és pszichológiai nézőpont. Miben különbözik a mai 

társadalom a korábbiaktól, és mit hoz ez a kapcsolatok terén. Mit kockáztatunk, ha szerelmesek leszünk? 

És miért nem akarunk többé ilyet tenni? 

The impact of divorce on the relationship crisis - A válások magasabb aránya a modern társadalomban 

több félelmet és bizalmatlanságot hoz a kapcsolatokban. A válás szociológiai és pszichológiai szemlélete. 

Lehet-e korrigálni ezt a (fiatalokra) gyakorolt hatást? 

Falling in love and love - a neurobiological and relational perspective - Mi a különbség a szerelembe esés 

és a szerelmes lét között; Mi történik a testünkben és az agyunkban, amikor szerelmesek vagyunk, és 

hogyan változik ez, amikor szerelembe esünk? 

Falling in love in the virtual world versus falling in love in the real world - mesterséges intelligencia: 

etikai-teológiai és pszichológiai nézőpont. Hogyan működik a mesterséges intelligencia, milyen irányba 

halad, és milyen érzéseket tud kiváltani az emberekben; miben más a valós világban, ha valaki szerelmes 

lesz? 

Love as a Christian virtue - a szeretet és a kapcsolatok teológiai szemlélete. 

A programban résztvevő intézmények: 

 Babeș–Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző és Zeneművészeti Kara 

 Ljubljanai Egyetem Teológia Kara 

 Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola 

 Horvát Katolikus Egyetem 

Az SCP-programban való részvétel más UL-tagállamokból érkező hallgatók és olyan külföldi hallgatók 

számára is nyitott, akikkel a Teológiai Karnak intézményközi Erasmus+ megállapodása van. 

 



A kurzusnak online és jelenléti része is van: 

Online időpontok: 

- 2023. február 20. 

- 2023. február 27. 

- 2023. március 13. 

A jelenléti rész Ljubljanában kerül megrendezésre: 2023. május 15-19. 

A programra az intézményi felelősöknél tudnak az érdeklődők jelentkezni: 

 Babeș–Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar 

o Dr. Lukács Olga, egyetemi professzor 

 Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola 

o Dr. Kovács Gusztáv, egyetemi professzor 

 Ljubljanai Egyetem 

o Urska Jeglic 

 Horvát Katolikus Egyetem 

 

Jelentkezni lehet 2023. január 27. (péntek) 14 óráig, a nyomtatványok kitöltésével és beküldésével az: 

erasmusteolref@gmail.com email címre.  
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