SiNAPSIN NEVROZNANSTVENI SEMINAR maj 2016

SPOLNOST IN MOŽGANI
Dragi radovedneži in vsi, ki vas presune nevroznanost!
Vabimo vas na drugi seminarski dogodek: Spolnost in možgani, na katerem boste lahko prisluhnili
predavanjem strokovnjakov, ki se teme lotevajo vsak iz svojega področja. Rok Jagodič nam bo
predstavil procese v možganih med spolnim odnosom, David B. Vodušek bo razložil več o motnjah
spolnosti v nevrološki ambulanti, Irena Rahne Otorepec bo tematiko osvetlila z vidika seksologije,
zaključil pa bo Ivan Bernik s predstavitvijo spolnih praks v Sloveniji.
V seminarskem dogodku bomo svet spolnosti in možganov odkrivali z gledišča nevrofiziologije,
nevrologije, psihiatrije in sociologije. Seveda pa bo priložnost tudi za vprašanja, ki se vam bodo prav
gotovo porodila.
Prisrčno vabljeni!
Datum dogodka: ponedeljek, 16. 5. 2016
Ura: 18. 00 – 20. 30
Kraj: Poligon kreativni center, Tobačna ulica 5, 1. nadstropje
Program
1. sklop
Rok Jagodič, študent medicine na Medicinski fakulteti, Univerza v Ljubljani
20 min
David B. Vodušek, dr. med., spec. nevrologije, redni profesor na Medicinski fakulteti, Univerza v Ljubljani
30 min
15 min za vprašanja 1. sklopa
10 min odmor
2. sklop
Irena Rahne Otorepec, dr. med., spec. psihiatrije in evropska specialistka spolne medicine.
30 min
Ivan Bernik, redni profesor sociologije na Fakulteti za družbene vede.
30 min
15 min za vprašanja 2. sklopa

PREDAVATELJI v
2014/15:
Grega Repovš
Bernard Ženko
Urška Puh
Dunja Mladenić

	
  

Sašo Dolenc
Janez Zidar
Maja Rus
Makovec

SiNAPSINI NEVROZNANSTVENI SEMINARJI ...
so redna strokovna srečanja, na katerih svoje delo predstavljajo že uveljavljeni strokovnjaki, na kratko pa o aktualnih
raziskavah spregovorijo tudi raziskovalci, ki so znanstveno pot začeli šele pred kratkim.
Seminarji ponujajo preglede zanimivih raziskovalnih področij, predstavljajo aktualne nevroznanstvene dosežke iz
Slovenije in tujine ter odpirajo vpogled v tekoče raziskovalne projekte v Sloveniji.
Seminarji so namenjeni širši zainteresirani strokovni javnosti in spodbujanju novih sodelovanj. Za usmerjanje in
spodbujanje razprave po predavanjih skrbi vabljeni strokovnjak - moderator.
Kadar nastopajo tuji predavatelji ali so med poslušalci tuji gostje, potekajo seminarji v angleškem jeziku.
Predlogi za nove seminarje so dobrodošli! Pošljite jih na: seminarji@sinapsa.org

