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Poznań, dn. 28.02.2020 r. 

V Forum Uczelnianych Pełnomocników  

ds. Osób z Niepełnosprawnościami 
 

„Różne oblicza dostępności - szkoły wyższe a nowe realia prawne” 

31 marca – 1 kwietnia 2020 r. 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Historii 

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 

Szanowni Państwo, 

 Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza na V Forum Uczelnianych Pełnomocników 

ds. Osób z Niepełnosprawnościami: „Różne oblicza dostępności - szkoły wyższe a nowe 

realia prawne”, które odbędzie się w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2020 r. (wtorek-środa) 

na Wydziale Historii UAM w Poznaniu. 

 Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy pełnomocników, pracowników biur 

ds. osób z niepełnosprawnościami oraz osoby zajmujące się zapewnianie dostępności na 

uczelniach.  Celem Forum jest promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie 

wspierania osób z niepełnosprawnościami oraz upowszechnianie wiedzy i podnoszenie 

świadomości na temat funkcjonowania osób z różnymi niepełnosprawnościami 

w szkolnictwie wyższym i życiu społecznym. W trakcie Forum planujemy poruszyć 

następujące tematy: 

 dostępność szkół wyższych dla osób z niepełnosprawnościami w świetle nowych 

ustaw:  prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami, 

 wspieranie osób z niepełnosprawnościami ukrytymi, w tym natury psychicznej 

i poznawczej oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, 

 sesje plenarne z ekspertami specjalizującymi się w różnych aspektach 

organizowania wsparcia,  

 panel ekspercki z udziałem przedstawicieli Komisji KRASP ds. Wyrównywania 

Szans Edukacyjnych, 

 czas na networking i nawiązywanie kontaktów z ekspertami. 
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Zgłoszenia na Forum: 

 WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego pod linkiem: 

https://forms.gle/9mdKT1k8qswND7gd8 

Ze względu na zakres tematyczny i ogólnopolski zasięg wydarzenia liczba miejsc jest 

ograniczona – z jednej uczelni możemy przyjąć maksymalnie trzy zgłoszenia. Prosimy 

wypełnić formularz dla każdej zgłaszanej osoby. 

Termin: 

31 marca – 1 kwietnia 2020 r. (wtorek-środa) 

Miejsce: 

Wydział Historii UAM 

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań 

(Kampus Morasko) 

Koszt udziału: 

270 zł / osoba  

Numer konta do wpłaty zostanie przesłany w wiadomości e-mail w ciągu 3 dni od 

zgłoszenia przez formularz . 

 Wpłata za udział musi być wykonana PRZED konferencją. 

 Wpłata stanowi potwierdzenie udziału w konferencji. Brak wpłaty oznacza rezygnację 

z udziału.  

 Istnieje możliwość wystawienia faktury „do zapłaty”, w celu wykonania płatności 

„z góry” przez instytucje delegującą tylko po wcześniejszym zgłoszeniu takiej 

potrzeby w formularzu zgłoszeniowym. 

 Faktura VAT za opłacenie udziału w konferencji będzie gotowa do odbioru w trakcie 

konferencji pod warunkiem prawidłowego podania danych do faktury przez 

Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym. 

Opłata nie obejmuje: 

 zakwaterowania i śniadań, 

 transportu z miejsca zakwaterowania na miejsce obrad konferencyjnych.  

 

https://forms.gle/9mdKT1k8qswND7gd8
https://forms.gle/9mdKT1k8qswND7gd8
https://forms.gle/8jFzjWRuKjvQfd647
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W trakcie forum zapewniamy (wyłącznie przy wcześniejszym zgłoszeniu) : 

 pomoc wolontariuszy przez cały czas trwania konferencji, w tym pomoc w dotarciu 

na miejsce konferencji 

 sale wyposażone w pętle induktofoniczne 

 tłumacza języka migowego* 

 stenotypistę* 

 materiały konferencyjne, również w powiększonym druku lub w formie cyfrowej* 

 catering podczas przerw kawowych i obiadowych z uwzględnieniem indywidualnych 

potrzeb* 

 certyfikat udziału w konferencji 

* wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby w formularzu zgłoszeniowym. 

Dodatkowych informacji udzielają:  

Dominika Hoft 

dominika.hoft@amu.edu.pl 

tel.: 61 829 22 43 

Anna Rutz 

arutz@amu.edu.pl  

tel.: 61 829 20 55  

Organizatorzy: 

Biuro ds. Studentów 

z Niepełnosprawnościami 

Zrzeszenie Studentów 

Niepełnosprawnych UAM Ad Astra 

Patroni: 

 

 

KOMISJA DS. 

WYRÓWNYWANIA  

SZANS EDUKACYJNYCH   

 

https://forms.gle/9mdKT1k8qswND7gd8
mailto:dominika.hoft@amu.edu.pl
mailto:arutz@amu.edu.pl
https://www.facebook.com/adastraUAM/
https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami
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Miejsca hotelowe, jakie polecamy: 

Dom Studencki Jowita UAM  

– część hotelowa o podwyższonym standardzie, do wyboru pokój przystosowany, liczba 

miejsc ograniczona. 

http://dsjowita.home.amu.edu.pl/pokoje-goscinne/standard-podwyzszony/  

Ceny: 80 – 160 zł (ze śniadaniem) 

 

ul. Zwierzyniecka 7 

60-813 Poznań 

Rezerwacje: dsjowita@amu.edu.pl, tel. 61 829 2401 
Recepcja tel. 61 829 2500, 519 340 588 

 

Hotel Dorrian 

– blisko „Projekt Wilson” i Palmiarni Poznańskiej, podjazd do budynku, wszystkie pokoje 

na piętrze – schody, brak windy.  Pokoje 2-osobowe przeznaczone również 

do wykorzystania jako 1-osobowe, przestronna restauracja. Liczba miejsc ograniczona. 

http://www.dorrian.pl/galeria 

 

pokój 1 os. 170zł (140 zł bez śniadania) 

pokój 2 os. 220zł (160 zł bez śniadania) 

 

ul. Stanisława Wyspiańskiego 29 

60-751 Poznań 

e-mail: maito: rezerwacja@dorrian.pl 

tel.: (+48) 61 867 45 22, (+48) 61 662 66 66 

 

Hotel Topaz   

– blisko centrum i dworca PKP, pełna dostępność obiektu, do wyboru pokój 

przystosowany, liczba miejsc ograniczona. W podanych cenach zawarte są śniadania. 

http://hotel-topaz.pl/pokoje  

 

1 osobowy typu standard – 219 zł 

2 osobowy typu standard – 269 zł 

3 osobowy standard – 349 zł  

 

ul. Przemysłowa 34A 

61-579 Poznań 

e-mail: biuro@hotel-topaz.pl  

tel./fax: (61) 833 39 04, kom.: +48 507 12 17 99  

http://dsjowita.home.amu.edu.pl/pokoje-goscinne/standard-podwyzszony/
mailto:dsjowita@amu.edu.pl
http://www.dorrian.pl/galeria
maito:%20rezerwacja@dorrian.pl
http://hotel-topaz.pl/pokoje
mailto:biuro@hotel-topaz.pl
http://dsjowita.home.amu.edu.pl/pokoje-goscinne/standard-podwyzszony/
http://www.dorrian.pl/
http://hotel-topaz.pl/pokoje

