Technická univerzita v Liberci
Akademická poradna a centrum podpory
Vás zve
na tradiční odbornou dvoudenní konferenci s mezinárodní účastí
VIII. ročník

„VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIUM BEZ BARIÉR“
Konference se uskuteční ve dnech 19. 9. - 20. 9. 2013
v bezbariérovém konferenčním sále v budově Informačního centra Technické
univerzity v Liberci, Studentská 2, Liberec
od 9.30 do 16.30 hod. (prezence od 8.30hod.)
 Konference bude příležitostí k vzájemné výměně zkušeností a diskuzi mezi
odborníky z poradenských pracovišť a center podpory VŠ
 Jde zároveň o příležitost k prezentaci projektů řešených poradenskými
pracovišti a centry podpory VŠ
 Nabízíme možnost prezentace služeb, případně nových podpůrných
technologií pro studenty se SVP a obecně pro zdravotně handicapované

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

Konference je plně hrazena z projektu:
Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/29.0011

- hrazeno je občerstvení, oběd, sborník
- ubytování si hradí každý účastník sám
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Kapacita konference je omezena počtem míst v konferenčním sále,
proto se budou moci zúčastnit pouze ti zájemci,
kteří budou řádně a včas zaregistrováni - do naplnění kapacity sálu.
Uzávěrka registrace je 5. 8. 2013.
Přihlášky zasílejte do 5. 8. 2013, včetně abstraktů vašich vystoupení či prezentací.
- vystoupení, prezentaci vašeho příspěvku prosíme maximálně v délce 20 minut.
Přihlášky zasílejte elektronicky na: iveta.pospisilova@tul.cz,
event. hana.klozova@tul.cz
případně na adresu:
Technická univerzita v Liberci,
Akademická poradna a centrum podpory, Studentská 2, 461 17 Liberec 1
Plné znění vašich příspěvků do sborníku zasílejte nejpozději do 31. srpna 2013.
Pokyny pro vypracování příspěvků:
 Příspěvky zasílejte elektronicky na e-mail : iveta.pospisilova@tul.cz
 Rozsah příspěvku je max. 15 stran včetně obrázků, bibliografických
odkazů, apod.
 Příspěvek je potřeba zpracovat v souladu s přiloženými pokyny (Šablona
pro napsání příspěvku)
 Za jazykovou a obsahovou stránku publikovaného textu zodpovídá autor
příspěvku
Po zpracování přihlášek Vám bude elektronicky rozeslán pracovní program
konference.
Děkujeme Vám za respektování organizačních propozic.
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