Technická univerzita v Liberci
Akademická poradna a centrum podpory
Vás zve
na tradiční odbornou dvoudenní mezinárodní konferenci

VI. ročník konference
Těšíme se na Vás ve dnech

22.-23.9.2011
v sále
Univerzitní knihovny TUL
v bezbariérové budově
„H“ (Voroněžská ul. –
poblíž Nerudova nám.)
od 9.30 do 16.30h.
(prezence od 8.30h.)

„VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIUM BEZ BARIÉR“
zaměřenou na nové trendy a zkušenosti ve zpřístupňování studia na vysokých školách
lidem se zdravotním postižením a specifickými potřebami, součástí budou témata
zahrnující podpůrné „technologie“ a specializované vysokoškolské poradenství

&
XV. ročník konference

„HANDICAP 2011“

Organizační výbor:
Mgr.Bc.Iveta Pospíšilová,
Mgr.Marcela Adamičková,
PhDr. Mgr.Zuzana Severová

zaměřující se na širší či multioborové aspekty vzdělávání, zaměstnávání, ucelené
rehabilitace i občanské a sociální participace osob se zdravotním postižením.
Konference se koná pod záštitou Prof. Dr. Ing. Zdeňka Kůse, rektora TU v Liberci.

Přihlášky zasílejte do 31. srpna 2011, včetně abstraktů vašich
vystoupení či prezentací.
Plné znění vašich příspěvků do sborníku zasílejte nejpozději
do 15. září 2011.
Děkujeme Vám za respektování organizačních propozic.

Závazná přihláška s návratkou
Jméno, příjmení, titul:
Pracoviště:

Specializace, obor, pozice:
Kontaktní adresa, telefon, e-mail:

přihlášky zasílejte elektronicky na:
e-mail: iveta.pospisilova@tul.cz

Přihlašuji příspěvek, stať, referát v rozsahu 15 – 20 min. (téma, název):

případně na adresu:
TU v Liberci, Akademická poradna a centrum podpory, Studentská 2,
461 17 Liberec 1. tel.: 485 353 056

Poster, informační materiály (označte):

ANO

NE

Další informace na výše uvedených adresách.
Po zpracování přihlášek Vám bude elektronicky rozeslán pracovní program
konference.
Účastnický poplatek, zahrnující náklady na občerstvení, oběd, sborník přednášek,
organizační a jiné výdaje, bude hrazen při prezenci a činí:
650,- Kč,
referující 450,- Kč,
držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 150,- Kč,
doprovod k ZTP/P zdarma,
studenti TUL se ZP zdarma,
(uvedený poplatek je za jednodenní účast na konferenci a nezahrnuje náklady
na ubytování)

K vystoupení budu potřebovat (označte):
dataprojektor,

prostor k prezentaci,

videoprojekci,

zpětný projektor

Jsem účastníkem se speciálními potřebami (označte):

-

NE

-

ANO a požaduji (nutno kontaktovat organizátory do 1. 7. 2011) :

………………………………………….
podpis

