...informātikas instrumenti un ne
tikai…

Jebkāda veida informācijai, griezies pie:
Pasniedzējas Emilia Caronna
Rektora Pinvarotā persona par studentuinvalīdu un studentu, kas pieder pie
kategorijas ar problēmām, Iniciatīvām
0521 033554 – 329 0189240
emiliawanda.caronna@unipr.it

…šodien ir daudz informātisku instrumentu un ne
tikai, lai sekotu lekcijām un studētu; izvēlamies
to, kas tev var derēt, dators, skaneris, specifiskie
software, mehānismi Braille, alfabētiski komunikatori,
pēdējās paaudzes Dragon, Poet-compact, lampas,
kas palielina, auto un audiolasītāji, fotogrāfiskās
sistēmas ar mobilo telefonu ar balss apkopojumu,
regulējamie galdiņi, piemērotie sēdekļi, paliktņi; tev
tiek iedots lietošanai tas, kas tev atvieglo studijas, uz
tik ilgu laiku, cik tas tev ir nepieciešams…

Profesora Emilio Acerbi
Rektora Pilnvarotā persona par Studiju
Programmu Orientēšanu
0521 906947
emilio.acerbi@unipr.it

…iekļaušana…

Dott. Daniela Barantani
Dotāciju un studiju tiesību sektora
Priekšnieces
0521 034075
daniela.barantani@unipr.it
Taureņu Dārzs – priekš mums Luigi Ghillani

…tika nomainīts nosaukums, pirms tam bija
“integrācija”, t.i. viss, ko mēs varam darīt, lai atrastu
kopīgo valodu: organizējam vairāku veidu kursus,
kā LIS, Sevis Apliecināšana, lai paaugstinātu
vai nostiprinātu tavu pašvērtējumu, Psihodrāma,
Sevis Apliecināšanas kursus taviem vecākiem.
Organizējam dialoga iespējas, mērķtiecīgas tikšanās,
maģiskos mirkļus ar pasakām, filmām, kultūras
pasākumus un daudz ko citu… Mūsu stiprā puse?
“SPORT-ELL-TUTTI”, sistēma, ko mēs izveidojām
kopā ar citām institūcijām, lai tevi orientētu tev
vispiemērotākājā sporta veida izvēlē, lai “gūtu
izaugsmi” un izklaidētos ar citiem/citām studentiem/
studentēm-invalīdiem un ne netikai, vēl, pie mums
vari atrast un satikt grupas, kas sastāv no studentiem,
absolventiem, invalīdiem un ne tikai, kas ir apvienoti
Neatkarīgās Dzīves Asociācijā (“Associazione
Vita Indipendente”), kas ir dzimusi kopā ar mūsu
Universitāti, un vari veidot projektus sociālajai un
kulturālajai iesaistīšanai…

SERVISS STUDENTIEM UN STUDENTĒM
INVALĪDIEM UN TIEM, KAS PIEDER PIE
KATEGORIJAS AR PROBLĒMĀM

...viss tas, kas ir jāzin
studentiem un studentēm,
lai absolvētu mūsu
Universitāti…

Via Università, 12 – 43100 Parma
Tālrunis 0521 032111
www.unipr.it
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LATVIEŠU - Lettone

...tiesības studēt...

...pieņemšana un orientēšana...

...ārpusējā pārvietošanās…

…pirms izvelēties Studiju Kursu, kurā gribi
pierakstīsies, vari satikties ar Pilnvaroto personu, kas
ir atbildīga par studentu-invalīdu un studentu, kas
pieder pie kategorijas ar problēmām, iniciatīvām un
ar Studiju Kursa Orientēšanas Pilnvaroto personu;
mēs kopā izvēlēsimies vienkāršāko un piemērotāko
universitātes ceļu, arī domājot par nākotnes
darba aktivitāti, un vēl tev sniegsim informāciju
par subsīdijām, tehniskiem un didaktiskiem
instrumentiem, lai piemērotos Tavām vajadzībām un,
lai būtu iespējams izveidot individuālu studiju plānu,
Tavu izvēlēto mērķu sasniegšanai…

…mums ir busiņš, kas ir aprīkots arī studentu ratiņos
vajadzībām, lai varētu pārvietoties pa universitātes
filiālēm; tiek veikta iknedēļas rezervācija, lai saskaņotu
tavas mobilitātes laikus efektīvi; mums ir divvietīgie
elektriskie skūteri, kas ir domāti cilvēkam ar invaliditāti
un viņa pavadītājam/kuratoram-studentam, mazs
kāpurķēdes transportieris, pacēlājs pa trepēm, kāju
paliktnis, pat saliekamie ratiņi…

Likums 104/92

...tiesības iegūt izglītību...
ONU Konvencija, 2006
…paredz likums un Konvencija par cilvēku tiesībām
ar invaliditāti un jau ir sabiedrības un savienības
vēstures daļa; mūsu Universitāte jau 12 gadus padara
par reālām un faktiskām garantijas un iespējas, lai
iegūtu akadēmiskos grādus, pirmkārt Universitātes
absolvēšanu…

...uzņemšana un iestāšanās...
…lai tiktu uzņemtam Studiju Programmā, ir
nepieciešams vidusskolas diploms, atestāti vai
apmeklēšanas izraksts nav derīgs, lai iestātos
Universitātē…

...atbrīvošana no studiju maksas…
…ar invaliditātes apliecību, kur invaliditātes
līmenis ir vienāds vai lielāks par 66%, tu nemaksā
universitātes studiju maksu, tu maksā tikai reģionālo
un valdības noteiktu maksu; ja apliecībā norādītā
invaliditāte,ir zemāka par 66%, mēs kopā izvērtēsim,
kādas iespējas tev varam piedāvāt un, ja tu piederi
pie kādas kategorijas ar problēmām, laicīgas vai
pastāvīgas, mums ir īpaša Komisija, kurai ir jāiesniedz
pieprasījums par pilnu vai daļēju atbrīvošanu no
universitātes studiju maksas…

...kurators...
…katra Fakultāte nosaka vienu Pasniedzēju, kā
Tutoru, kas ir Tavs palīgs studiju ceļā kritisko jautājumu
risināšanai, kas var parādīties; šie Kuratori sadarbojas
ar Rektora Pilnvaroto personu, kas ir pastāvīgā
kontaktā, lai atrastu optimālus risinājumus…

...kurators-students…
…ir studenti, kas piedalās konkursā, kas tiek
izsludināts divas reizes gadā, un ir gatavi tev palīdzēt;
viņi iziet Apmācību Kursu sadarbībā ar servisu
“Le Eli-Che”; viņus ieceļ ar Rektora Dekrētu “Kuratorsstudents”; viņi sadarbojas 150 stundas un rūpējas
par tevi studiju ceļā; no savas puses, Tev vienkārši ir
jāveic pieteikums pie mums, lai iegūtu kuratoru…

...iekšējā
pārvietošanās
arhitektoniskās barjeras…

un

…Fakultātē vari pārvietoties bez grūtībām: tai laikā,
ir obligāti jānogāž barjeras, pat ja jaunajās ēkās vai
struktūrās tās NETIEK būvētas. Katru Akadēmisko
Gadu tiek veidots strukturēts plāns, lai gāztu
barjeras, pat ja to ir maz, dažas vēl joprojām pastāv
vēsturiskajās ēkās; šim jautājumam no Universitātes
puses ir liela uzmanība un, ja tiek neievērota kāda
barjera, nekavējoties par to paziņojiet Pilnvarotai
personai, kas sazinās ar Tehnisko Biroju, lai atrastu
risinājumu problēmai, arī “saprātīgu kompromisu”, kā
to paredz ONU Konvencija…

...izmitināšana...
...kopmītnes, ēdnīcas, studiju stipendijas ir
pakalpojumi, ko sniedz Emilia Romagna Reģionāls
Uzņēmums
(Azienda
Regionale
dell’Emilia
Romagna) par Augstākās Izglītības Tiesībām; pašlaik
tā tiek saukta Er.Go., un tā teritoriālā filiāle ir Parmā,
tālr. 0521.2139, utentipr@er-go.it, kas ar konkursa
palīdzību piedāvā arī dzīvošanas, ekonomiskos un
darba orientēšanas resursus...

