Technická univerzita v Liberci

Akademická poradna a centrum podpory
& Sdružení TULIPAN
ve spolupráci s

Katedrou speciální pedagogiky PdF UK v Praze
Asociací vysokoškolských poradců, o.s.
Asociací poraden pro osoby se zdravotním postižením,
o.s.

si Vás již tradičně dovolují pozvat na
odbornou dvoudenní konferenci s mezinárodní účastí

„Vysokoškolské studium bez bariér“
zaměřenou na stav a trendy ve zpřístupňování studia
na vysokých školách lidem se zdravotním postižením
a specifickými potřebami.
Tématem V. ročníku konference je
OKOLNOSTI A PODMÍNKY INKLUSIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
NA AKADEMICKÉ PŮDĚ.

&
„Handicap 2010“
tematicky se zaměřující na širší či multioborové aspekty
vzdělávání, zaměstnávání, ucelené rehabilitace i občanské
a sociální participace osob se zdravotním postižením.
Tématem již XIV. ročníku této konference je
PORADENSKÁ PODPORA JAKO NÁSTROJ I CESTA.

Konference se koná pod záštitou
Prof. Dr. Ing. Zdeňka Kůse, rektora TU v Liberci

Na přínosné a tvořivé setkání s Vámi se těšíme
16. – 17. září 2010 v sále Univerzitní knihovny TUL
v bezbariérové budově „H“ (Voroněžská ul.- poblíž
Nerudova nám.) od 9.30 do 16.30 h. (prezence od 8.30).

Uzávěrka přihlášek: 30. června 2010, včetně abstraktů Vašich,
velmi vítaných, vystoupení či prezentací; plné znění Vašich
příspěvků do kolektivní monografie „Cesty k inklusivnímu životu
lidí se zdravotním postižením“ sborníku prosíme odevzdat
nejpozději v den konference.
Děkujeme Vám za respektování organizačních propozic.
Organizační a vědecký výbor: PhDr. Mgr. Libor Novosad, Ph.D.,
Mgr. Bc. Iveta Pospíšilová, Doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.

Přihlášky a další informace na adrese:
TU v Liberci, Akademická poradna a centrum podpory,
Studentská 2, 461 17 Liberec 1. tel.: 485 355 106, fax 485 355 101,
e-mail: iveta.pospisilova@tul.cz ; libor.novosad@tul.cz
Po zpracování přihlášek Vám bude elektronicky rozeslán
pracovní program konference.
Účastnický poplatek, zahrnuje příspěvek na sborník, organizační
náklady, občerstvení a administraci, bude hrazen při prezenci a
činí: 1.200,-Kč na oba dny (při jednodenní účasti 700,-Kč – bez
příspěvku), referující 600,- (350,- při jednodenní účasti) Kč,
držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 300,- (150,- za 1 den) Kč.
---------------------------závazná přihláška s návratkou----------------------Jméno, příjmení, titul:
Pracoviště:

Specializace, obor, pozice:
Kontaktní adresa, telefon, e-mail:
Přihlašuji příspěvek, stať, referát v rozsahu 15 – 20 min. (téma,
název):
Poster, informační materiály (označte):

ANO

NE

K vystoupení budu potřebovat (označte):
dataprojektor,

prostor k prezentaci,

videoprojekci,

zpětný projektor

