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Když potřebujete pomocnou ruku
Ve studijním životě mohou nastat chvíle, kdy nevíme, kudy kam. Jako by se v jednu chvíli začaly kupit problémy rodinné, zdravotní i studijní. Anebo se potýkáte se zdravotním handicapem? Ve všech takových situacích je tu pro vás Informační a poradenské centrum ZČU (IPC).
IPC nabízí ucelený systém poradenských služeb týkající
se studia i otázek sociálních, psychologických a právních. Poradenští pracovníci pomáhají uchazečům
o studium, stávajícím studentům a případně i absolventům s řešením problémů a překonáváním nesnází, se
kterými se setkají v osobním, studijním nebo profesním
životě. Jedná se především o pomoc při orientaci během přestupu ze střední na vysokou školou, seznámení
se se zázemím školy, pomoc při řešení studijních problémů v průběhu celého studia. Věnují se také problematice přiznávání stipendií a poplatků za studium. IPC
provozuje pravidelné bezplatné konzultace s právníkem
a psychologem.

Vytváříme rovné podmínky
pro všechny
Lidem se specifickými potřebami věnují zaměstnanci
Informačního a poradenského centra ZČU zvláštní pozornost. Jde o osoby s pohybovým postižením, s postižením zraku nebo sluchu, s poruchou autistického spektra,
se specifickými poruchami učení a jinými obtížemi.
Cílem služby je nastavení podmínek studia tak, aby
byly uspokojeny specifické potřeby osob s ohledem na
jejich postižení a bylo zajištěno minimální technické
a technologické zázemí a jeho přístupnost. Uchazeči
a studenti mohou využít asistenční pomoc, ať už se
jedná o studijní, nebo doprovodnou asistenci. Mají také
možnost vypůjčit si na dobu studia kompenzační pomůcky (např. zesilovací soupravu pro sluchově postižené nebo televizní lupu pro zrakově postižené). „Zkrátka

chceme, aby studenti se specifickými potřebami měli
na naší univerzitě takové podmínky, které jim umožní
realizovat se podle jejich představ,“ říká vedoucí Informačního a poradenského centra Pavla Hrabačková.
Studenti se specifickými potřebami se nemusejí vzdávat
ani zahraničních studijních pobytů. V rámci studentského pobytu programu Erasmus+ mohou zažádat
o speciální grant Národní agentury evropských vzdělávacích programů nebo mohou vycestovat s využitím
jiných zdrojů, např. stipendií Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, CEEPUS, OSF apod.

Bouráme bariéry
Budovy Západočeské univerzity, ve kterých probíhá výuka, mají bezbariérové vstupy – jsou vybaveny
nájezdy, „schodolezy“ a výtahy. Ve všech budovách jsou
k dispozici také bezbariérová sociální zařízení.
Pro ubytování tělesně postižených studentů slouží pokoje
s bezbariérovým přístupem a upraveným sociálním
zařízením na kolejích na Klatovské třídě. Handicapovaní
studenti mají navíc možnost získat i při menší dojezdové
vzdálenosti od bydliště ubytovací místo přednostně.
Zcela bezbariérově je upravena menza v kampusu na
Borských polích, prostory Univerzitní knihovny, Centra
informatizace a výpočetní techniky a další pracoviště
poskytující služby pro studenty.
Veškeré informace k činnosti IPC najdete
na www.ipc.zcu.cz.

