...informacinės technologijos ir ne tik...

Norėdami gauti daugiau informacijos,
kreipkitės:

...šiais laikais egzistuoja daugybė informacinių ir
kito pobūdžio technologijų, leidžiančių mokytis ir
lankyti paskaitas. Mes suteiksime visas priemones
ir technologijas, kurių gali prireikti Jūsų studijoms:
kompiuterius, skaitytuvus, specialią programinę
įrangą, atsinaujinančius Brailio ekranus, kalbos
sintezatorius,
paskutinę
„Dragon“
versiją,
„Poet-compact“ įrangą, didinamąsias lempas,
automatinius ir garso grotuvus, mobiliuosius telefonus
su integruota fotografijų ir balso sintezės sistema,
reguliuojamuosius stalus, specialiai pritaikytas kėdes,
knygų stovus. Galėsite nemokamai ir neribotą laiką
naudotis visomis priemonėmis, palengvinsiančiomis
Jums studijuoti...
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...įtraukimas į veiklą...
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...anksčiau vartotą terminą „integracija“ keičia sąvoka
„įtraukimas į veiklą“, kuria turimas omeny studento
įtraukimas į įvairių tipų veiklą, padedančią skatinti
tarpusavio bendravimą: organizuojame įvairius
kursus, italų gestų kalbos kursus, įsisąmoninimo
kursus, kurių metu išmokstama labiau pasitikėti
savimi, psichodramos bei įsisąmoninimo kursus
Jūsų tėvams. Taip pat rengiame įvairius pokalbius,
tikslingus susitikimus, magiškas valandėles su
pasakomis, rodome filmus, organizuojame kultūrinius
ir kitokio pobūdžio renginius. Mūsų universiteto
pasididžiavimas – „SPORT-ELL-TUTTI“ sistema,
kurią sukūrėme kartu su kitomis institucijomis. Ši
sistema padės pasirinkti labiausiai Jums tinkančią
sporto šaką, bendrauti ir puikiai leisti laiką kartu
su kitais studentais, taip pat neįgaliaisiais. Be to,
galėsite susipažinti su mūsų universitetą baigusiais
studentais, tarp jų ir neįgaliaisiais, priklausančiais
Nepriklausomo gyvenimo asociacijai. Ši mūsų
universitete susikūrusi asociacija vykdo įvairius
socialinės ir kultūrinės integracijos projektus...

NEĮGALIŲJŲ IR PAŽEIDŽIAMŲ GRUPIŲ
STUDENTŲ ATSTOVYBĖ

...viskas, ką turėtų žinoti
studentai su negalia,
norėdami baigti šį
universitetą...
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Finansuojamas Švietimo, aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų
ministerijos pagal Įstatymą 17/99
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...teisė į mokslą...
Įstatymas 104/92

...teisė į išsilavinimą...
JTO konvencija, 2006
...šias teises numato įstatymas ir Neįgaliųjų teisių
konvencija. Teisė į mokslą įtvirtinta jau pačiuose
pirmuose Europos Sąjungos dokumentuose.
Mūsų universitetas jau 12 metų efektyviai padeda
neįgaliesiems įgyti įvairių lygių mokslo laipsnius,
pradedant bakalauru...

...stojimas ir priėmimas...
...norint įstoti į šio universiteto bakalauro studijas,
būtina pateikti mokyklos baigimo atestatą, vadinamąjį
brandos atestatą. Kitokio pobūdžio atestatai ar
lankomumo pažymos nesuteikia teisės būti priimtam
į universitetą...

...atleidimas nuo mokesčių...
...pateikus invalidumo pažymą, kurioje nurodytas
invalidumas yra lygus arba viršija 66 %, nebereikės
mokėti universiteto mokesčių, tik regioninius ir
valstybinius mokesčius. Jei pažymoje nurodytas
invalidumas yra mažesnis nei 66 %, tačiau
priklausote pažeidžiamai grupei, kartu ieškosime,
kokias lengvatas galėtume Jums pritaikyti. Mūsų
universitete yra speciali komisija, kuriai galite
pateikti prašymą visai ar iš dalies būti atleistam nuo
universiteto mokesčių...

...konsultavimas ir studijų krypties
pasirinkimas...
...prieš pasirinkdami bakalauro studijų programą,
galite pasikonsultuoti su Neįgaliųjų ir pažeidžiamų
grupių studentų reikalų skyriaus vedėja ir su Studijų
krypties pasirinkimo skyriaus vedėju. Kartu įvertinsime
tinkamiausią universiteto studijų programą pagal
Jūsų profesinius siekius. Be to, siekdami Jums padėti
pasiekti užsibrėžtų tikslų, suteiksime informacijos apie
pašalpas ir technines bei didaktines priemones, apie
Jūsų studijoms būtiną įrangą bei apie individualios
studijų programos sudarymo galimybę...

...kuratoriai...
...kiekvienas fakultetas Jums skirs dėstytojąkuratorių, kuris padės studijų metu – kartu su Jumis
stengsis išspręsti kilusias problemas. Kuratoriai,
kartu su Neįgaliųjų ir pažeidžiamų grupių studentų
reikalų skyriaus vedėja, padės Jums rasti geriausią
sprendimą probleminei situacijai išspręsti...

...studentai kuratoriai...
...tai studentai, dalyvaujantys du kartus per metus
organizuojamame kuratorių konkurse. Jie lydi Jus visų
studijų metu, yra baigę specialius „Le Eli-Che“ kursus
ir yra skiriami rektoriaus dekretu „Studentai kuratoriai“.
Šie studentai už 150 tokio pobūdžio darbo valandų
gauna atlygį, jie padeda neįgaliems studentams visų
studijų metu. Jei norite, kad Jums būtų paskirtas
kuratorius, tereikia parašyti prašymą...

...mobilumas už universiteto ribų...
...mūsų universitetas turi specialiai įrengtą autobusiuką
studentams invalido vežimėliuose, kuriuo studentai
pervežami iš vieno universiteto pastato į kitą.
Siekdami užtikrinti patogumą, sudarome savaitinį
transporto užsakymo planą, kuriame suderiname
visų studentų tvarkaraščius. Taip pat turime elektrinių
vienviečių ir dviviečių vežimėlių, skirtų neįgaliesiems
bei juos lydintiems asmenims (kuratoriams) ir mažą
laiptų kopiklį, laiptų keltuvų, transporto priemonių
keltuvų ir sulankstomą vežimėlį...

...mobilumas
universitete
architektūrinės kliūtys...

ir

...visuose fakultetuose sudarytos puikios mobilumo
sąlygos: mūsų universitete privaloma pašalinti visas
kliūtis, o naujausi pastatai statomi be architektūrinių
kliūčių. Kiekvienais akademiniais metais kuriami
kliūčių šalinimo senoviniuose universiteto pastatuose
projektai. Universitetas aktyviai sprendžia šią
problemą, todėl pastebėję likusią architektūrinę
kliūtį, įspėkite apie tai savo kuratorių, kuris kreipsis į
Techninį skyrių dėl „tinkamo sąlygų pritaikymo“, kaip
numatyta JTO konvencijoje...

...apgyvendinimas...
...už bendrabučius, valgyklas ir stipendijas yra
atsakinga Italijos Emilijos-Romanijos regiono
Teisės į aukštąjį mokslą įstaiga „ER.GO“, kurios
teritorinį skyrių rasite Parmoje, tel. 0521 2139,
utentipr@er-go.it. Ši įstaiga konkurso būdu teikia
apgyvendinimo, ekonominės paramos ir profesinio
orientavimo išteklius...

