...informaticatools en nog veel meer...

Voor meer informatie kan je terecht bij:

...vandaag de dag zijn er vele hulpmiddelen
beschikbaar om lessen te kunnen volgen en om te
kunnen studeren. Wij kiezen uit wat jij nodig hebt:
computer, scanner, specifieke software, Braillehulpmiddelen,
communicatiehulpmiddelen
met
alfanumeriek toetsenbord, Dragon van de laatste
generatie, Poet-compact, vergrotende lampen,
automatische leesapparaten, GSM met fotografie
en spraaksynthese, verstelbare tafels, stoelen met
aangepaste zittingen, boekenhouders. Alles wat je
studies kan vergemakkelijken wordt je uitgeleend
in bruikleen en kan je gebruiken zolang je maar
wenst...

Professor Emilia Caronna
Afgevaardigde van de Rector voor
Initiatieven voor Studenten met een
Handicap en Lagere Inkomensgroepen
0521 033554 – 329 0189240
emiliawanda.caronna@unipr.it
Professor Emilio Acerbi
Afgevaardigde van de Rector voor
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…sociale insluiting…

Daniela Barantani
Hoofd Dienst Inschrijvingsgeld en
Recht op Onderwijs
0521 034075
daniela.barantani@unipr.it

De vlindertuin – voor ons van Luigi Ghillani

...vroeger sprak men van “sociale integratie”, maar nu
werd deze benaming gewijzigd. Dit begrip omvat alle
gelegenheden die wij inrichten om elkaar te ontmoeten:
we organiseren allerhande cursussen, o.a. Italiaanse
gebarentaal, assertiviteit om je zelfvertrouwen aan te
sterken en te bevestigen, psychodrama, assertiviteit
voor je ouders. We organiseren gelegenheden
waar je ideeën kan uitwisselen, waar er plaats is
voor magische momenten met sprookjes, films,
culturele aangelegenheden en nog veel meer…
En dan onze uitblinker “SPORT-ELL-TUTTI”, een
programma dat we hebben opgebouwd samen met
andere instellingen, dat je begeleidt in de keuze van
jouw sport, om samen met andere jongeren met
een handicap te “groeien” en vooral veel plezier te
beleven. Bovendien zal je bij ons vele studenten en
afgestudeerden ontmoeten, met en zonder handicap,
die samen verenigd zitten in de Vereniging Zelfstandig
Leven, opgericht samen met onze Universiteit,
die zich bezig houdt met projecten voor sociale en
culturele insluiting...

DIENSTVERLENING VOOR STUDENTEN MET
HANDICAP EN LAGERE INKOMENSGROEPEN

...alles wat studenten met
een handicap moeten
weten om te kunnen
afstuderen aan onze
Universiteit...
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www.unipr.it
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...recht op studeren...

...kennismaking en orientatie*...

...mobiliteit buiten...

Alvorens de juiste universitaire opleiding uit te kiezen
kan je een afspraak maken met de Afgevaardigde
Initiatieven voor Studenten met een Handicap en
Lagere Inkomensgroepen en de Afgevaardigde
voor Oriëntatie op Studierichting. Samen zullen
jullie dan bespreken welke richting het meest
geschikt is voor jou, rekening houdend met latere
tewerkstellingsmogelijkheden. Verder krijg je dan
alle informatie over studiebeurzen en de technische
en didactische mogelijkheden, over beschikbare
hulpmiddelen die jij misschien nodig hebt en de
mogelijkheid om een individueel studieplan te volgen
dat jouw specifieke doelstellingen nastreeft.

Voor verplaatsingen op de universitaire campussen
beschikken wij over een busje dat geschikt is voor
vervoer van rolstoelgebruikers: je kan voor reservatie
gebruik maken van de weekprogrammering, om zo
een optimaal tijdsschema voor jouw verplaatsingen
op te stellen. Verder beschikken we over scooters
bestemd voor invalide studenten en hun begeleider/
tutor pari, een kleine rolstoel op rupsbanden,
rolstoelliften, opritten en een opplooibare rolstoel.
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...recht op onderwijs...
VN-Verdrag , 2006
Beide rechten worden voorzien door de wet en door
het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met
een handicap en maken voortaan integraal deel uit
van onze sociale en communautaire geschiedenis.
Onze universiteit maakt deze garanties ook waar, al
12 jaar... het behalen van academische diploma’s, en
in de eerste plaats van een master, is hier dan ook
een effectieve werkelijkheid.

...toelating en inschrijving...
Iedereen die een diploma van Hoger Secundair
Onderwijs (HSO) heeft behaald, kan zich
inschrijven voor een universitaire opleiding.
Geschiktheidsattesten, van welke aard dan ook,
worden niet aanvaard voor inschrijving op onze
Universiteit.

...vrijstelling inschrijvingsgeld...
Met een invaliditeitsattest gelijk of hoger dan 66%
betaal je geen inschrijvingsgeld, maar enkel een
regionale en overheidsbelasting. Met een invaliditeit
lager dan 66% gaan we samen met jou bekijken
van welke faciliteiten je kan genieten. Als je dan tot
een permanente of tijdelijke lagere inkomensgroep
behoort, dan bestaat er een speciale Commissie
waar je volledige of gedeeltelijke vrijstelling van
inschrijvingsgeld kan aanvragen.

...tutor...
Elke faculteit stelt een docent aan die jouw Tutor
wordt, die je zal begeleiden tijdens je studies en je
zal bijstaan om kritieke knooppunten op te lossen,
mochten die voorkomen. Deze Tutors werken zeer
nauw samen met de Afgevaardigde van de Rector,
en zijn steeds op zoek naar de beste oplossingen.

...tutor pari...
Dit zijn studenten die je graag willen bijstaan
(tweemaal per jaar kunnen zij zich hiervoor opgeven).
Zij nemen deel aan een opleiding bij de dienst
“Le Eli-Che” en worden aangesteld door een rectoraal
decreet en betaald als “gelijke Tutor” of “Tutor pari” om
je gedurende 150 uur te begeleiden in je studies. Jij
moet enkel een aanvraag indienen voor een tutor.

...mobiliteit binnen de gebouwen en
architectonische barrieres*...
Binnen de faculteitsgebouwen moet je je natuurlijk ook
vlot kunnen verplaatsen: architectonische barrières
moeten verplicht overbrugd worden, hoewel deze
natuurlijk in de nieuwe gebouwen NIET meer worden
aangelegd. Elk academisch jaar wordt er een plan
opgesteld om de weinige barrières die nog aanwezig
zijn in de historische gebouwen te elimineren. De
universiteit doet zijn uiterste best om ze op te sporen,
maar mocht je er toch nog één bemerken, meld
dit dan onmiddellijk aan de Afgevaardigde van de
Technische dienst, zodat hij tijdig een “aanvaardbare
oplossing” kan vinden, zoals dit voorzien wordt door
het VN-verdrag.

...verblijf...
Huisvesting, schaftgelegenheden en studiebeurzen
worden voorzien door de Regionale Dienst van
Emilia Romagna voor het Recht op Hoger Onderwijs,
vandaag ER.GO genaamd, met zetel te Parma,
Tel. 0521.2139, utentipr@er-go.it. Zij steken je een
handje toe, door inrichting van wedstrijden, voor wat
betreft huisvesting, economische zaken en oriëntatie
op de arbeidsmarkt.

