Vás zve
na tradiční odbornou dvoudenní konferenci

XI. ročník

„VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIUM BEZ BARIÉR“
Konference se uskuteční ve dnech 15. 9. - 16. 9. 2016
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 diskuzi a vzájemné výměně poznatků
a zkušeností v oblasti vzdělávání, podpory, rovného přístupu
ke vzdělání, odstraňování bariér i financování zvýšených nákladů na studium
studentů se specifickými potřebami.
 Hlavním cílem konference je odborná diskuze i výměna zkušeností
a poznatků mezi odborníky poradenských pracovišť a center podpory VŠ
a dalšími odborníky v této oblasti.
 Konference nabízí možnost prezentace poradenských pracovišť a center
podpory VŠ, služeb a servisních opatření, kompenzačních pomůcek i nových
podpůrných technologií pro studenty se specifickými potřebami i pro ostatní
osoby se zdravotním postižením. Dalším tématem konference bude diskuze
o jednotlivých typech zdravotního postižení či znevýhodnění.
 Diskuze nad možnostmi podpory pro úspěšné uplatnění studentů /
absolventů VŠ se specifickými potřebami na trhu práce.

Konference se koná pod záštitou prof. Dr. Ing. Zdeňka Kůse,
rektora Technické univerzity v Liberci.
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Účastnický poplatek:
- činí: 300,- Kč / na každý jednotlivý konferenční den
500,- Kč / na oba konferenční dny
- účastníci konference se ZTP a ZTP/P: 100,-/jeden konferenční den
(doprovod ZTP/P zdarma)
- studenti ZTP a ZTP/P zdarma včetně doprovodu ZTP/P
Platba:
- na účet č. 105879656/ 0300, VS 64916691, do poznámky příjmení + organizace
nebo

-

v hotovosti při prezenci

Pro každého účastníka konference je zajištěno občerstvení, oběd, sborník příspěvků

Ubytování si hradí každý účastník sám.
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 12. 8. 2016.
Přihlášky zasílejte do 12. 8. 2016, včetně abstraktů vašich vystoupení či prezentací.
- vystoupení, prezentaci vašeho příspěvku prosíme maximálně v délce 20 minut.
Přihlášky zasílejte elektronicky na: iveta.pospisilova@tul.cz, 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 2016.
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.
 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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Závazná přihláška s návratkou (nutno zaslat do 12. 8. 2016)
Jméno, příjmení, titul:
Pracoviště:

Specializace, obor, pozice:
Kontaktní adresa (vč. korespondenční adresy pro zaslání sborníku), telefon, e-mail:

Platba (označte):

PŘEVODEM NA ÚČET

- HOTOVĚ

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 - poster,

videoprojekci,

zpětný projektor

Jsem účastníkem se speciálními potřebami (označte):
-

NE

-

ANO a požaduji:………….…………………………………………………………
(nutno kontaktovat organizátory do 12. 8. 2016, mailem: iveta.pospisilova@tul.cz ,
hana.klozova@tul.cz , tel.: 485 353 056)

-

Přepis mluvené řeči pro neslyšící účastníky bude zajištěn – prosíme nahlásit předem

………………………………………….
Podpis
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