CZEGO DOWIESZ SIĘ NA
SPOTKANIU?
Celem spotkania jest zaprezentowanie
nowo przyjętym studentom wsparcia
jakie oferuje UAM osobom z różnymi
niepełnosprawnościami.
Uczestnicy poznają m. in.:
 dostępność architektoniczną
budynków Uniwersytetu, w tym
akademików,
 technologie ułatwiające studiowanie
osobom niewidomym
i niedowidzącym,
 ofertę wsparcia skierowaną do osób
niedosłyszących i niesłyszących,
 ofertę dostosowanych zajęć
z wychowania fizycznego,
 ofertę wsparcia dostępnego osobom
z problemami poznawczymi,
 dostępne na Uniwersytecie wsparcie
psychologiczne,
 działalność Zrzeszenia Studentów
Niepełnosprawnych „Ad Astra”,
 zakres wsparcia dla studentów Biura
UAM ds. Studentów
z Niepełnosprawnościami.
W trakcie spotkania studenci będą mieli
okazję poznać także przestrzeń miasta
Poznania,
komunikację
miejską
i lokalizację ważnych dla studentów
ośrodków (m. in. Rektorat, Pływalnię
Uniwersytecką i inne).

Z KIM SPOTKAM SIĘ NA ADAPCIE?
Na spotkaniu adaptacyjnym odbędą się
spotkania z ważnymi osobami, m. in.:
 specjalistami z pracowni
multimedialnych,
 uczelnianymi psychologami,
 trenerami ze Szkoły Wychowania
Fizycznego,
 pracownikami Biura UAM ds.
Studentów z Niepełnosprawnościami,
 Pełnomocnikiem Rektora ds.
Programu Erasmus+,
 Pełnomocnikiem Rektora ds. Pomocy
materialnej.
Na spotkanie ze studentami pierwszego
roku przybędzie też sam Rektor
Uniwersytetu prof. Andrzeje Lesicki.
KTO WEŹMIE UDZIAŁ W SPOTKANIU
ADAPTACYJNYM?
Co roku w spotkani adaptacyjnym biorą
udział studenci z niepełnosprawnościami
I roku oraz studenci ze starszych lat ze
Zrzeszenia Ad Astra.

DLACZEGO WARTO POJECHAĆ NA
SPOTKANIE ADAPTACYJNE?
 Będziesz znać Uczelnię lepiej niż
większość studentów.
 Będziesz umieć rozwiązać problemy
na studiach zanim się pojawią.
 Poznasz osoby pracujące na Uczelni,
które będą mogły Ci pomóc w wielu
różnych sprawach.
 Poznasz przestrzeń miasta i ważne
dla studentów miejsca.
 Dowiesz się co może zaoferować Ci
Biuro ds. ds. Studentów
z Niepełnosprawnościami oraz
Zrzeszenie „Ad Astra”.
 Poznasz osoby studiujące od kilku lat
na UAM – spotkanie z nimi może być
bardzo pomocne!
 Będziesz mieć wyjątkową możliwość
spotkania z Rektorem Uniwersytetu!

GDZIE I KIEDY?
Termin: 24 – 27 września 2018 r.
(poniedziałek-czwartek)
Miejsce zakwaterowania:
Dom Studencki Jowita,
ul. Zwierzyniecka 7, Poznań
http://dsjowita.home.amu.edu.pl/
Zakwaterowanie w poniedziałek 24.09
od godz. 17:00.
Koszt udziału: 35 zł (spotkanie jest
dofinansowane ze środków uczelni).
Cena obejmuje:
 Zakwaterowania w akademiku
(w tym pokoje przystosowane),
 Pełne wyżywienie,
 Udział w spotkaniach
informacyjnych z pracownikami
UAM.
 Pomoc studentów ze Zrzeszenia
„Ad Astra” w poruszaniu się po
mieście.
 Ubezpieczenie NNW.

WIĘCEJ INFORMACJI O SPOTKANIU
Biuro UAM ds. Studentów
z Niepełnosprawnościami
ul. Grunwaldzka 6, p.114
60-780 Poznań
bon@amu.edu.pl
tel.: 61 829 20 55
tel.: 61 829 22 43
Dyżury:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
10:00-13:00
środa – dzień wewnętrzny
Pełny program spotkania na stronie
internetowej Biura:
Portal studenta / Studenci z
niepełnosprawnością / Spotkanie
adaptacyjne dla studentów i roku
http://studenci.amu.edu.pl/studia/niepeln
osprawni

Cena NIE obejmuje:
 Kosztów dojazdu do Poznania.
ZAPSY
Piotr Michalski
V-ce Przewodniczący „Ad Astra“
e-mail: biuro.lider.piter@gmail.com

ul. Grunwaldzka 6, pok. 114, 60-780 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 2055
e-mail: bon@amu.edu.pl

Biuro UAM ds. Studentów z Niepełnosprawnościami
Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra”

Spotkanie Adaptacyjne
dla studentów I roku
Niepełnosprawnościami oraz Zrzeszenie
Studentów Niepełnosprawnych UAM
„Ad Astra”, serdecznie zapraszają
wszystkich studentów
z niepełnosprawnościami,
rozpoczynających I rok studiów na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, na trzydniowe spotkanie
adaptacyjne.
Termin: 24 – 27 września 2018 r.
(poniedziałek-czwartek)
Miejsce zakwaterowania: DS. Jowita,
ul. Zwierzyniecka 7, Poznań

