...instrumente informatice si nu...

Pentru orice informatie te poti adresa:

…astazi exista multe instrumente, pentru a urmari
lectile si pentru a studia; alegem cel care poate sa-ti
fie de folos, calculator, scanner, softwaruri specifice,
dispozitive Braille, comunicatori alfabetici, Dragon
ultima generatie, Poet-compact, lampi care maresc,
auto si audiocititori, sisteme fotografice cu celularul
cu sinteza vocala, mese reglabile, sederi apte, pupitre
de scris; i-ti va fi pus la dispozitie in comodat de folos,
pentru toata perioda in care vei avea nevoie…

Professoressa Emilia Caronna
Imputernicita de catre Rectorul
pentru initiativele pentru studenti si
dizabili si categorii in dificultate
0521 033554 – 329 0189240
emiliawanda.caronna@unipr.it

…incluzie…

Dottoressa Daniela Barantani
Sef Sectorul Contributiei si dreptul la
studiu
0521 034075
daniela.barantani@unipr.it
Gradina fluturilor – pentru noi de Luigi Ghillani

…au schimbat numele, inainte era „integratie”,
adica tot ceea ce putem face pentru a ne intalni
reciproc: organizam cursuri de mai multe feluri,
de LIS, de afirmatie pentru a mari sau pentru a
consolida autostima ta, de Psicodrama, de Afirmatie
pentru parintii tai. Organizam ocazii de dialog, de
intalnire mirata, de momente magice cu povesti,
filme, ocazii culturale si altele…. Cu ce ne vantam?
SPORT-ELL-TUTTI, un sistem construit pentru a te
ajuta sa te orientezi in hotarirea unui sport apt pentru
tine, pentru „a creste” si pentru a te distra impreuna
cu alti baieti/si dizabili, si la noi poti gasi si poti intalni
o grupa mare de studenti, absolventi universitari,
dizabili, adunati in Asociatia Viata Independenta care
s-a nascut cu Universitatea noastra si elaboreaza
proiecte de includere sociala si culturala…

Professore Emilio Acerbi
Imputernicit de catre Rectorul
pentru Orientarea cursurilor de studii
0521 906947
emilio.acerbi@unipr.it

SERVICIUL PENTRU STUDENTI SI STUDENTE
DIZABILE SI PENTRU CATEGORIILE
IN DIFICULTATE

...tot ceea ce studentii si
studentele trebuie sa stie
pentru a se diploma in
Facultatea noastra...

Via Università, 12 – 43100 Parma
Centrala 0521 032111
www.unipr.it
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...dreptul la studiu...

...primire si orientare...

...mobilitate externa...

…inainte de a hotari Cursul de Licenta la care vrei sa
te inscrii, poti intalni persoana Imputernicita pentru
Initiativele pentru studenti dizabili si categorii in
dificultate si persoana Imputernicita pentru Orientarea
cursurilor de studii; vom considera impreuna parcursul
universitar mai adecvat persoanei tale, gandindu-ne
si la o activitate lucratoare pentru viitor. Pe langa
aceasta i-ti vom explica toate informatile aferente
ajutorul si instrumentele tehnice apte exigentelor tale
si la o posibilitate de un plan de studiu individual,
pentru a indeplini obiectivele tale…

…posedam un microbuz dotat de instrumentele
necesare persoanelor in scaunul cu rotile pentru
deplasarile in sediile universitare, avem un sistem
de organizare saptamanal de rezervari pentru a
concorda orarile potrivite pentru mobilitatea ta, avem
scooter electrice cu doua locuri pentru persoana cu
dizabilitate si pentru insotitorul lui/tutor pari, un mic
vehicul cu senile, o servoscara, scaunase si un scaun
cu rotile care se inchide…

Lege 104/92

...dreptul la instruire...
Conventia ONU, 2006
…sunt prevazute de catre legea si de catre Conventia
pentru drepturile persoanelor cu dizabilitati care deja
au devenit parte a istoriei sociale si comunitare,
Universitatea noastra de 12 ani transforma in
realitate garantiile si oportunitatile pentru a dobindi
titluri academice, pentru prima licenta…

...admiterea si inscrierea...
…pentru a fi admisi unui Curs de Licenta este
necesara o diploma de Scoala superioara, asa
numita bacalaureatul, absolvita dupa 5 ani de studiu.
Atestat sau aptitudine de frecventa nu sunt valabili
pentru inscrierea la Universitate…

...scutirea taxelor...
…cu un certificat de invaliditate egal sau superior
la 66% nu platesti taxele universitare, platesti doar
taxele regionale si guvernative; daca certificatul
priveste o invaliditate inferioara la 66% vom vedea
impreuna care oportunitate putem sa-ti acordam si
daca apartii unei categorie in dificultate, temporanee
sau permanenta, avem o Comisie speciala la care
poti depune cererea de scutire totala sau partiala ale
taxelor universitare…

...tutor...
...fiecare Facultate alege un Profesor Tutor de
referinta, disponibil pentru a te ajuta in parcursul tau de
studii, care te va ajuta in resolutia momentelor critice
care ti se pot prezenta; acesti Tutori colaboreaza cu
persoana Imputernicita de catre Rectorul in costant
contact cu ea pentru a gasi solutiile optimale…

...tutor pari...
…sunt studenti care participa la o Anuntare care
iese de doua ori pe an, declara disponibilitatea de
a te sprijini, fac un Curs de formare cu serviciul
Le Eli-Che, sunt nominate cu Decret rectoral „Tutor
pari”, si desfasoara o activitate recompensata de 150
de ore si te ajuta in parcursul de studii; pentru ce te
priveste trebuie doar sa faci, la noi, o cerere de a
putea avea un tutor…

...mobilitate
interna
arhitectonice...

si

bariere

…in Facultatea trebuie sa te misti comod: in primul
rand este obligatoriul de a abate barierele, cu toate
ca un ultimele cladiri NU se construiesc; in fiecare
An Academic se elaboreaza un plan articulat pentru
a abate cele care in numar redus mai sunt prezente
in cladiriile historice. Din partea Ateneului exista o
atentie foarte mare in privinta acestei situatie, si in
cazul in care ceva nu a fost considerat din partea
noastra trebuie sa-l comunici imediat persoanei
Imputernicite care se va activa cu Biroul tehnic pentru
a gasi solutii problemei, si un „aranjament rezonabil”
dupa cum este prevazut din Conventia ONU…

...locuinte...
...case hoteluri, cantine, burse de studiu sunt servici
ale Firmei Regionale din Emilia Romagna pentru
dreptul la Studii Superioare, astazi se numeste
ER.GO, cu sediul teritorial la Parma, Tel. 0521.2139,
utentipr@er-go.it, care ofera prin accesarea unui
concurs si locuinte, si de orientare lucratoare…

