...информационни и други учебни
помагала...

За повече информация се обръщай към:

…в
днешно
време
съществуват
много
информационни и други учебни помагала, за
проследяване на лекциите и за обучение. Ние
избираме онова, което може да ти послужикомпютър,
скенер,
специален
софтуеър,
диспозитиви Braille, азбучни комуникатори, Dragon
последно поколение, Poet-compact, увеличителни
лампи, ауто- и аудио- четци, фотографски системи
с мобилен вокален синтез, регулиращи се масички,
подходящи столове; получаваш всичко онова,
което може да ти помогне в процеса на обучение,
за цялото време, през което имаш нужда…

Professoressa Emilia Caronna
Упълномощено от Ректора лице
Инициативи за студенти- инвалиди и
от слаби прослойки
0521 033554 – 329 0189240
emiliawanda.caronna@unipr.it
Professor Emilio Acerbi
Упълномощено от Ректора лице по
Курсова ориентация
0521 906947
emilio.acerbi@unipr.it

…смениха името, преди се наричаше “интеграция”,
т.е. всичко онова, което можем да направим, за
да срещнем взаимност: организираме различни
курсове, на LIS, Утвърждаване и стимулиране на
самочувствието, Психодрама, Утвърждаване за
твоите родители. Организираме срещи-разговори,
целенасочени срещи, магически моменти с
приказки, филми, културни прояви и още неща…
Най-хубавото, което правим? SPORT-ELL-TUTTI,
една система, която създадохме заедно с други
институции, за да те ориентираме в избора на
най-подходящ за теб спорт, за да растеш и да се
забавляваш заедно с други млади хора. Освен
това, при нас можеш да откриеш много студенти,
с висше образование- инвалиди и не само,
обединени в Асоциацията Независим Живот,
създадена в нашия Университет и занимаваща се
с културни и социални проекти…

Градината на Пеперудите – за нас от Luigi Ghillani

…включване…

Dottoressa Daniela Barantani
Директор Сектор Осигуряване и право
на обучение
0521 034075
daniela.barantani@unipr.it

ОБСЛУЖВАНЕ НА СТУДЕНТИ ИНВАЛИДИ И ОТ
СЛАБИ ПРОСЛОЙКИ

...всичко онова, което
студентите инвалиди
трябва да знаят, за
да следват в нашия
Университет...
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...право на обучение...

...прием и ориентация...

...мобилност извън кампуса...

…преди да избереш специалността, която
искаш да следваш, можеш да се срещнеш с
Ръководителката на инициативите за студентите
инвалиди и слаби прослойки и с Ръководителя
по Курсова ориентация. Заедно ще изберем найудачният за теб университетски път, имайки
предвид бъдещата работна перспектива; освен
това, ще ти дадем информация за субсидиите,
техническите и дидактическите инструменти,
съгласно твоите нужди и индивидуалният ти план
на обучение, за да постигнеш желаните от теб
цели…

…за придвижвания в университетските кампуси
разполагаме с минибус, пригоден и за студенти
в инвалидна количка,. Седмична организация
за установяване и запазване на удобните за теб
часове; разполагаме също така с електрически
моторчета с едно и две места за хората с
увреждания и за техния придружител, стълбищна
платформа, дори сгъваема инвалидна количка…

Закон104/92

...право на образование...
Конвенция ONU, 2006
…предвидени са от закона и от Конвенцията за
правата на хората с увреждания и в днешно време
са част от социалната и обществената история.
От 12 години насам, нашият университет прави
реални и ефективни гаранциите и възможностите
за придобиване на университетски степени, на
първо място Висшето образование...

...прием и записвания...
…за да имате достъп до Висше образование, е
необходимо да представите диплома за средно
образование, с продължителност на обучението
5 години. Сертификати или удостоверения за
присъствие не са валидни за записвания в
Университета...

...опрощаване на таксите...
…със сертификат за инвалидност равна или
надвишаваща 66%, не заплащаш университетски
такси; заплащаш единствено регионалните и
държавните такси; ако доказаната степен на
инвалидност е по-ниска от 66%, заедно ще
разгледаме твоят случай и ще видим каква
възможност да ти дадем; ако си от крайно нуждаещо
се семейство, имаме специална Комисия, към
която можем да отправим запитване за тотално
или частично опрощаване на университетските
такси…

...ръководител...
…всеки
факултет
номинира
отговорен
ръководител, който е на разположение в процеса
на обучение и ти помага да разрешиш евентуални
критични въпроси;тези Ръководители работят
заедно с Упълномощената от Ректора, с когото
са в постоянен контакт, за да намерят винаги
оптималното решение…

...равен на ръководител...
…това са студенти, участващи в конкурс, който
се провежда два пъти годишно, заявяват своята
готовност да те подкрепят, минават Образователен
курс чрез Le Eli-Che, номинирани са от
ректорския съвет с “Tutor pari”, работят в платено
сътрудничество 150 часа и се грижат за теб в
процеса на обучение; остава само да действаш,
допитай се до нас за личен ръководител…

...вътрешна
мобилност
архитектонични бариери...

и

…в различните Факултети трябва да се
придвижваш свободно: затова е задължително
да бъдат премахнати бариерите. Въпреки че в
новите сгради, те НЕ се строят, всяка Академична
Година се прави подробен план, за да бъдат
премахнати онези бариери, които, въпреки че са
ограничени на брой, все още присъстват в много
исторически сгради; от университетска страна,
ние следим този проблем с повишено внимание и,
ако нещо ни е убегнало от внимането, можеш да
уведомиш веднага упълномощеното лице, което
ще се свърже с техническия отдел, за да намери
разрешение на проблема, дори
“подобаващо настаняване” както предвижда
Конвенцията ONU…

...настаняване...
...домове, хотели, столова, стипендии, са услуги
на Регионалната Агенция на Emilia Romagna
за правото на обучение на висше ниво, днес
се нарича ER.GO, с териториално седалище в
Парма, тел. 0521.2139, utentipr@er-go.it, която,
чрез конкурс, предлага също така възможности
за разрешаване на проблеми от жилищно,
икономическо и работно естество...

