...számítógépes eszközök és
egyebek...

Bármilyen kérdéssel fordulj hozzájuk:
Prof. Emilia Caronna
Fogyatékos és hátrányos helyzetű
hallgatók ügyeinek rektori megbízottja
0521 033554 – 329 0189240
emiliawanda.caronna@unipr.it

…ma rengeteg számítógépes és egyéb eszköz
áll rendelkezésre az órák hallgatásához és a
tanuláshoz. Kiválasztjuk azt, amire szükséged lehet:
számítógép, szkenner, speciális szoftverek, Braille
berendezések, alfabetikus kommunikátorok, utolsó
generációs Dragon, Poet-compact, nagyítólámpák,
auto és audioolvasók, hangfelismerő mobiltelefonos
fényképrendszerek, állítható asztalok, megfelelő
székek, olvasóállványok; használatba adjuk a
tanulást segítő eszközöket arra a teljes időre,
ameddig szükséged van rá…

Prof. Emilio Acerbi
A tanulmányi tanácsadás rektori
megbízottja
0521 906947
emilio.acerbi@unipr.it

…beillesztés…

Dr. Daniela Barantani
Tanulmányi jogi és apo
0521 034075
daniela.barantani@unipr.it

Luigi Ghillani: A lepkék kertje – számunkra

…megváltozott a neve, korábban “integráció” volt,
azaz mindaz, amit azért tehetünk, hogy kölcsönösen
találkozhassunk:
szervezünk
sokféle,
LIS,
önbecsülést építő és megerősítő, pszichodrámai,
szülőket megerősítő tanfolyamot. Szervezünk
párbeszédeket, célzott találkozókat, mesékkel,
filmekkel színesített varázslatos pillanatokat, kulturális
eseményeket és sok mást is… A gyöngyszemünk?
SPORT-ELL-TUTTI, más intézményekkel kifejlesztett
rendszer, amely arra szolgál, hogy megfelelő sportot
választhass, amivel “gazdagodhatsz” és együtt
szórakozhatsz más fogyatékos és nem fogyatékos
fiatallal. Nálunk megtalálhatod és találkozhatsz
azokkal a fogyatékosokból, nem fogyatékosokból,
végzettekből és hallgatókból álló csoporttal, akik az
egyetemünkön létrejött Független Élet Egyesületbe
tömörülnek, és szociális és kulturális beilleszkedési
programokat szerveznek…

FOGYATÉKOS ÉS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ
HALLGATÓK SZOLGÁLATA

...mindaz, amit a
fogyatékos hallgatóknak
tudniuk kell ahhoz,
egyetemünkön diplomát
szerezzenek...

Via Università, 12 – 43100 Parma
Központ 0521 032111
www.unipr.it
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...a tanuláshoz való jogot...

...fogadás és tájékoztatás...

...külső mozgáslehetőségek...

…mielőtt eldöntenéd, hogy milyen szakra iratkozol
be, találkozót kérhetsz a rokkant és hátrányos
szociális helyzetű hallgatók ügyeinek megbízottjától
és a tanulmányi tanácsadótól, és együtt
mérlegeljük, melyik lenne a legalkalmasabb vagy
legkényelmesebb egyetemi tanmenet a jövendő
munkalehetőségeket is figyelembe véve. Ezenfelül
tájékoztatást adunk juttatásokról, az oktatási,
valamint technikai segédeszközökről, az igényeidnek
és az egyéni tanmeneted lehetőségeinek megfelelő
intézkedésekről, hogy elérhesd a magad elé kitűzött
célt…

…az egyetemi épületek közötti közlekedéshez
rendelkezünk rokkantkocsit szállító kisbusszal, heti
előjegyzéssel állapodunk meg a közlekedésednek
megfelelő időpontokban. Van egyszemélyes vagy
kétszemélyes (a mozgássérült és kísérője/tutor
parija részére) elektromos kismotorunk, egy kis
lánctalpasunk, lépcsőfelvonónk, lépcsőfeljáróink,
még egy összehajtható rokkantkocsink is…

104/92 tv

...az oktatáshoz való jogot...
ENSZ egyezmény, 2006
…kimondja a törvény és a Fogyatékosok jogairól
szóló egyezmény. Immár a szociális és közösségi
történelem részét képezik ezek a jogok. Egyetemünk
12 éve ténylegesen biztosítja és aktívan lehetővé
teszi, hogy egyetemi végzettséget, elsősorban
egyetemi diplomát lehessen szerezni…

...felvétel és beiratkozás...
…az egyetemi felvételhez középiskolai végzettség,
azaz ún. érettségi szükséges, amit 5 éves képzést
követően lehet megszerezni. Iskolalátogatásról
szóló igazolás vagy iskolára való alkalmasság nem
elégséges az egyetemre való beiratkozáshoz…

...tandíjmentesség...
…66 %-os vagy azt meghaladó rokkantság igazolása
esetén nem fizetsz egyetemi adót, csak a tartományi
vagy állami adókat; ha az igazolás 66 %-nál kevesebb
rokkantságról szól, együtt megnézzük, hogy milyen
lehetőségek vannak. Ha tartósan vagy időszakosan
a hátrányos szociális kategóriába tartozol, a nálunk
működő speciális bizottsághoz fordulhatsz, hogy
teljesen vagy részlegesen mentsen fel az egyetemi
adó megfizetése alól…

...tutor...
...minden kar kinevez tutornak egy olyan oktatót, aki
tanulmányaid során melletted áll, segít megoldani az
esetleg felmerülő kritikus pontokat; ezek a Tutorok
együttműködnek a rektor megbízottjával, akivel
állandó kapcsolatban állnak az optimális megoldások
kidolgozása végett…

...belső
mozgás
akadályok...

és

építészeti

…A karon belül kényelmesen mozoghatsz: jóllehet
kötelező lebontani az akadályokat, valamint az új
épületekben vagy szolgáltatóhelyiségekben NEM
építhetők ilyenek, minden tanévben részletes terv
készül a még meglevő, immár kisszámú akadály
mentesítésére a régi épületekben; az egyetem
külön figyelmet fordít rá, amennyiben mégis valami
kimaradt volna, azonnal értesítsd a megbízottat, aki
a műszaki osztályhoz fordul avégett, hogy oldja meg
a problémát „ésszerű módon”, az ENSZ egyezmény
előírása szerint…

...tutor pari...
…olyan hallgatók, akik évente kétszer meghirdetésre
kerülő pályázaton vesznek részt, nyilatkozatot tesznek
arról, hogy segítségedre lesznek, az Eli-Che szolgálat
képzésén vesznek részt, rektori határozat nevezi
ki őket “Tutor pari”-vá, díjazásban részesülnek 150
óra munkájukért és támogatnak téged tanulmányaid
során; neked csak annyit kell tenned, hogy kérelmet
nyújtasz be azért, hogy tutorod legyen…

...szállások...
...diákszállások, menzák, ösztöndíjak tartoznak
az Emilia Romagna „Felsőoktatáshoz való jog”
Tartományi irodájának szolgáltatásai közé. Az iroda
neve most ER.GO, területi székhelye Pármában
van, Tel. 0521.2139, utentipr@er-go.it, amely
pályázat keretében lakhatáshoz segítséget, anyagi,
pályaválasztási lehetőségeket is nyújt…

