...it-redskap och andra
studiehjälpmedel...

För ytterligare information, vänd dig till:
Professor Emilia Caronna
Utnämnd av rektorn som ansvarig för
initiativ för funktionshindrade studenter
och svaga studentkategorier
0521 033554 – 329 0189240
emiliawanda.caronna@unipr.it

…idag har vi många IT-redskap och andra
studiehjälpmedel för att kunna följa lektioner
och studera. Vi väljer de hjälpmedel vi behöver
bäst som dator, skanner, specifika programvaror,
Braille-anordningar,
alfabetskommunikatorer,
Dragon av senaste generationen, Poet-compact,
förstoringslampor,
automatiska
spelare
och
ljudspelare, fotografi system med mobiltelefon och
röstsyntes, reglerbara bord, anpassade säten,
läspulpeter osv. Du får låna allt du behöver för dina
studier, så länge som du behöver det…

Professor Emilio Acerbi
Utnämnd av rektorn som studievägledare
0521 906947
emilio.acerbi@unipr.it

…inklusion…

Doktor Daniela Barantani
Chef för avdelningen för avgifter
och rätt till utbildning
0521 034075
daniela.barantani@unipr.it

“Fjärilsträdgården till oss från Luigi Ghillani”

…har bytt namn från “integrering”, dvs allt vi kan göra
för att komma varandra till mötes på samma nivå. Vi
organiserar kurser av många olika typer, LIS-kurser,
kurser för att öka och befästa självförtroendet,
psykologiska program för självförtroende för dina
föräldrar. Vi organiserar tillfällen till dialog, särskildam
öten, magiska stunder med sagor, filmer, kulturella
evenemang och mycket annat… Vår stolthet?
SPORT-ELL-TUTTI, ett system som vi har konstruerat
tillsammans med andra institutioner för att hjälpa dig
välja en sport som passar dig, för att du ska “växa”
och ha roligt tillsammans med andra ungdomar med
eller utan funktionshinder. Hos oss kommer du att få
tillfälle att träffa och lära känna en fin grupp studenter,
akademiker, med eller utan funktionshinder, som alla
är med i vår förening ”Associazione Vita Indipendente”
(föreningen för ett oberoende liv) som skapades vid
vårt universitet och som har stora projhekt för social
och kulturell inklusion…

SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE
STUDENTER OCH SVAGA GRUPPER

...allt som
funktionshindrade
studenter behöver
veta för att få sin
universitetsexamen vid
vårt universitet...

Via Università, 12 – 43100 Parma
Telefonväxel 0521 032111
www.unipr.it

SVENSKA - Svedese
MIUR-finansiering enligt lag 17/99

...rätt till studier...
Lag 104/92

...rätt till utbildning...
FN:s konvention, 2006
…är fastställd enligt lag och enligt Konventionen om
funktionshindrade personers rättigheter och utgör
numera del av vår historia både socialt och när det
gäller gemenskapen. Sedan tolv år tillbaka, erbjuder
vårt universitet reella garantier och möjligheter att
uppnå akademisk utbildning och fram för allt en
akademisk examen...

...tillträde och inskrivning...
…för att få tillträde till en akademisk kurs, måste
man ha gymnasiekompetens efter fullgången
gymnasieutbildning. Andra certifikat eller intyg om
lämplighet att delta i kurserna gäller inte för inskrivning
vid universitetet…

...skattebefrielse...
…med en certifiering om funktionshinder motsvarande
66% eller mer, betalar du inte universitetsavgifterna.
Du betalar endast regionala och statliga skatter. Om
certifieringen gäller en invaliditet under 66%, kan vi
tillsammans se vilka möjligheter vi kan ge dig och om
du tillhör utsatt grupp, tillfälligt eller permanent, har vi
en studiekommission som kan ge en fullständig eller
delvis skattebefrielse…

...välkomnande och
studievägledning...
…innan du bestämmer dig för vilken kurs du vill
skriva in dig på, kan du träffa ombudet för initiativ
till studenter med funktionshinder och svaga grupper
samt ombudet för studievägledning. Tillsammans
tar vi ställning till den bästa och mest lämpliga
universitetsutbildningen, även med tanke på din
framtida arbetsställning. Dessutom ger vi dig
information om bidrag samt tekniska och didaktiska
redskap, om ingrepp som lämpar sig till dina behov
och möjligheten till en indivuell studieplan, för att du
ska nå de mål du sätter upp…

...mentor...
...varje fakultet utnämner en docent som
referensmentor. Han ska finnas tillgänglig för att stödja
dig under din utbildning och hjälpa dig lösa kritiska
problem som kan uppstå. Mentorerna samarbetar
med ombudet som utnämns av rektorn och de är i
konstant kontakt med varandra för att finna optimala
lösningar…

...likställda mentorer...
…dessa är studenter som deltar i en uttagning som
sker två gånger per år. De intygar att de är villiga
att stå vid din sida, deltar i en utbildningskurs med
servicen “Le Eli-Che” och utnämns med rektordekretet
“Likställda mentorer”. Mentorn arbetar vid din sida i
150 timmar och får ersättning för det. Mentorn tar
hand om dig under dina studier. Själv behöver du
bara ansöka om att få en mentor tilldelad…

...förflyttningar utomhus...
…vi har en buss som är utrustad även för ungdomar i
rullstol så att de kan förflytta sig på universitetsområdet.
Varje vecka ställer vi upp ett schema efter att ha
kommit överens om lämpliga tider för att garantera
dina förflyttningar. Vi har elektriska vespor för två
personer så att den funktionshindrade personen kan
åka tillsammans med sin mentor, ett litet bandfordon,
en servostyrd trappa, ramper och till och med en
hopfällbar rullstol…

...förflyttningar
inomhus
arkitektoniska barriärer...

och

…inom fakulteten, behöver du kunna förflytta dig
utan problem. Därför är det vår skyldighet att se
till att det inte finns några barriärer, även om det i
nya byggnader och servicestrukturer INTE byggs
sådana. Varje akademiskt år, ställer vi upp en plan
för att avlägsna de få hinder som fortfarande finns
i historiska byggnader. Universitetet är mycket
uppmärksamt på detta och om någon detalj skulle
ha undflytt oss, ska du omedelbart informera oss om
det så att vårt tekniska kontor kan hitta en lösning på
problemet, även en “skälig anpassning” som det står
i FN:s konvention…

...logi...
...studentbostäder, studentmatsalar och stipendier
är tjänster som regionen Emilia Romagna erbjuder
för att främja rätten till högre studier. Deras
organisation heter idag ER.GO och har huvudkontor
i Parma, Tel. 0521.2139, utentipr@er-go.it, som via
ett uttagningsprov även erbjuder hjälp till bostad,
ekonomisk hjälp och arbetsvägledning…

