...computerudstyr og mere...

Flere informationer fås her:

…i dag findes der computerudstyr og andre
hjælpemidler for at være i stand til at følge med
i forelæsninger og læse; vi vælger alt det du
har brug for som computer, scanner, specielle
software,
braille-apparat,
lydoptager,
sidste
Dragon, Poet-compact, luplamper, mobil-læser
med kamera med tekstgenkendelse og tekst-tiltale
konverteringsteknologi, regolerbare borde, egnede
stole, læsestativ; du kan låne alt det der hjælper dig
med dit studie så længe du har brug for det…
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Sommerfuglehaven - til os af Luigi Ghillani

…ordet integration er blevet ændret til inklusion
som betyder alt det man kan gøre for at mødes: vi
tilbyder kurser, LIS, kurser for at styrke og øge din
selvtillid, psykodrama, kurser for dine forældre. Vi
fremmer dialogen, mødes med et bestemt mål,
magiske momenter med fortællinger, film, kultur
og meget mere… Meget stolte er vi på vores
SPORT-ELL-TUTTI sytem som vi har udviklet med
andre institutioner for at hjælpe dig med at finde en
sportart som passer til dig, for at “vokse” og more
dig sammen med andre unge mennesker med og
uden handicap. Du kan også møde en gruppe af
studerende og candidater som er del af forenigen
Vita Indipendente (uafhængit liv) som er startet på
vores Universitet og fremmer projekter for social og
kulturel inklusion…
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...alt hvad studerende
med handicap har
behov for at vide for
at få en grad på vores
Universitet...

Via Università, 12 – 43100 Parma
Centrala 0521 032111
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...ret til at studere...

...modtagelse og orientering...

...mobilitet udenfor...

…før du vælger din studiegang kan du få råd hos
den delegerede for studerende med handicap og
den delegerede for orientering, og sammen kan i
vurdere hvilken studiegang egnes best med henblik
på mulighederne i arbejdsverden. Udover det kan
du få alle de informationer du har brug for omkring
støtte og hjælpemidler, undervisningsmidler, den
nødvendige indsats og den studieplan som er best
egnet til dig får at nå dine mål…

…vi har en mini bus som er udstyrret til studerende i
kørestol for at bringe dig fra bygning til bygning; hver
uge planlægges turene ud fra bestillingerne. Vi har
el scooter med en eller to pladser til din tutor eller
ledsager, en lille vogn med larvefødder, trappelift,
ramper, og en kørestol som kan klappes sammen…

Lov 104/92

...ret til uddannelse...
UN konvention, 2006
…det handler det om i loven og konventionen for
mennesker med handicap’s rettigheder og er i dag
del af vores fæleskabs og samfundshistorie; vores
Universitet har gennem 12 år øget mulighederne og
garantierne for at studerende med handicap skulle
kunne apnå en universitets grad som den italienske
“laurea” (både bachelor og kandidatgrad)…

...optagelse og tilmelding...
…adgang til en bacheloruddannelse forudsætter en
gymnasial uddannelse, dvs. studentereksamen efter
5 års uddannelse. Certifikater giver ikke adgang til
Universitetet…

...fritagelse...
…med et handicapkort (minimum 66%) betaler man
ikke for Universitetet, dog betaler man en regional
og statsskat, til alle studerenede med handicap
under 66% kan vi sammen finde en løsning. Hvis
du har nogle specifikke vanskeligheder har vi en
speciel kommision som vurderer din ansøgning om
fritagelese…

...tutor...
…hvert fakultet vælger en lærer som tutor som kan
støtte dig i løbet af dit studie, som hjælper dig at
løse problemer der kan opstå; din tutor samarbejder
med rektorens delegerede for at finde de beste
løsninger…

...ligestillet tutor...
…det drejer sig om studerende som deltager i en
udvælgelsesprøve, som gentages to gange om året,
og vælger at støtte dig. Efter et kursus med “Eli-Che”,
udnævnes den studerende af rektoren som “ligestillet
tutor” og får betaling for 150 timer for at tage sig af
dig, i løbet af dit studie; du behøver selv kun at bede
om at få en tutor…

...mobilitet indenfor og arkitektoniske
barrierer...
…i fakultetet skal du kunne bevege dig nemt: det
er obligatorisk at afskaffe alle barrierer, selvom de i
nye bygninger ikke må bygges. Hvert år planlægges
arbejdet for at afskaffe de sidste barrierer i de
historiske bygninger, selvom det ikke er mange;
Universitetet er meget omhyggeligt, men hvis vi skulle
have overset en vigtig detalje, kan du melde det til
den delegerede som sætter sig i forbindelse med det
tekniske kontor, for at finde en hurtig løsning eller en
“rimelig tilpasning” ifølge UN-konventionen…

...boliger...
...hotel boliger, kantiner og legater bliver sat til
rådighed af ER.GO, Emilia Romagna’s Regionale
Institution for ret til at studere, med kontor i Parma,
tlf.nr. 0521.2139, utentipr@er-go.it, som gennem en
udvælgelsesprøve giver mulighed for boliger, støtte
og orientering…

