STUDIUM
se specifickými nároky

O Středisku Teiresiás
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky (Středisko Teiresiás) zajišťuje přístupnost
studia na Masarykově univerzitě pro studenty se specifickými nároky.

Komu služby na MU nabízíme

Co nabízíme uchazečům

»» studentům Masarykovy univerzity i zahraničním studentům při studijních pobytech na MU
›› se specifickými poruchami učení
›› s psychickými obtížemi
›› s poruchou autistického spektra
›› s chronickým onemocněním
›› s postižením smyslovým: zrakovým,
sluchovým
›› s postižením pohybovým

»» poradenství s výběrem vhodného studijního
programu

»» vyučujícím a zaměstnancům Masarykovy
univerzity

»» přípravný kurz k TSP
»» adaptace přijímací zkoušky

STUDIUM

PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY

Studenti se specifickými poruchami učení,
poruchami pozornosti nebo komunikace

Kdy a komu můžeme pomoci

Co nabízíme

»» pokud vám komplikuje studium dyslexie,
dysortografie nebo dysgrafie

»» diagnostiku poruch učení

»» máte-li problém s početními operacemi kvůli
dyskalkulii nebo Vám studium komplikují poruchy pozornosti (např. ADHD, ADD)
»» máte-li obtíže při ústním zkoušení kvůli
poruchám komunikace (balbuties, poruchy
artikulace a výslovnosti apod.)

»» poradenství ke studijním strategiím a organizaci času
»» časové navýšení při písemných zkouškách
(v závislosti na výsledcích diagnostiky)
»» podpůrnou výuku cizího jazyka
»» software pro práci s textem včetně zaškolení
»» komunikaci s vyučujícími ohledně potřebných
úprav

Studenti s psychickými obtížemi
a poruchou autistického spektra

Kdy a komu můžeme pomoci

Co nabízíme

»» pokud se potýkáte s psychickými obtížemi
nebo poruchami autistického spektra
›› úzkostné stavy
›› schizofrenie
›› deprese
›› sociální fóbie
›› a další

»» poradenství ke studijním strategiím a organizaci času

»» ať už se projeví potíže při započetí studia,
nebo i v jeho průběhu

»» toleranci vyšší absence a nižší aktivity během
výuky
»» individuální termíny odevzdávání seminárních
prací a zkoušek
»» přesun písemných testů do klidnějšího prostředí
»» navýšení časového limitu u testů
»» přednostní zkoušení u ústních zkoušek
»» klidné prostředí našich studoven pro samostudium
»» psychologické poradenství

Studenti s chronickým
somatickým onemocněním

Kdy a komu můžeme pomoci

Co nabízíme

»» pokud vám komplikuje studium:
›› neurologické onemocnění
›› metabolické onemocnění
›› onemocnění trávicího traktu
›› trvalé následky po úrazech, onkologické
léčbě
›› a další

»» poradenství ke studijním strategiím a organizaci času
»» toleranci vyšší absence a nižší aktivity během
výuky
»» individuální termíny odevzdávání seminárních
prací a zkoušek
»» přesun písemných testů do klidnějšího prostředí
»» přestávky a možnost občerstvení během výuky i během testů
»» přednostní zápis do seminárních skupin a
ke zkouškovým termínům
»» přednostní zkoušení u ústních zkoušek

Studenti se zrakovým postižením

Kdy a komu můžeme pomoci

Co nabízíme

»» pokud zrakové postižení negativně ovlivňuje
vaše studium

»» zajištění přístupnosti studijních materiálů či
písemných testů

»» a běžná optická korekce (brýlemi, kontaktními
čočkami) nepostačuje či nedává smysl

»» knihovnu Střediska Teiresiás se studijní literaturou v přístupném formátu
»» nácvik prostorové orientace a samostatného
pohybu, osobní asistence při jednorázových
školních akcích
»» adaptaci výuky (např. technickou pomoc, pedagogickou asistenci, individuální výuku)
»» možnost individuálních termínů odevzdávání
seminárních prací
»» navýšení časového limitu u písemných testů
»» kurzy či konzultace zaměřené na nácvik práce
se speciální výpočetní technikou
»» zápůjčky speciální výpočetní techniky (hardware i software)

Studenti se sluchovým postižením

Kdy a komu můžeme pomoci

Co nabízíme

»» jste-li nedoslýchaví, komunikujete mluveným
jazykem a využíváte odezírání a na práci s textem někdy potřebujete více času

»» tlumočení nebo přepis mluvené řeči ve výuce
nebo u zkoušky

»» jste-li neslyšící a:
›› komunikujete většinou znakovým jazykem
a se slyšícími obvykle prostřednictvím tlumočníka, nebo
›› umíte velmi dobře odezírat, ale víte, že ne
vždy je to dostačující
»» pokud je čeština pro vás až druhý jazyk, takže
často máte obtíže v porozumění textům a také
psaní vlastního textu vám trvá déle
»» jste-li uživatelé kochleárního implantátu a
v některých komunikačních situacích si nejste
úplně jisti porozuměním mluvené řeči

»» využití a zapůjčení individuální komunikační
techniky (FM systém, indukční smyčka)
»» jazykové poradenství a konzultace ke čtení a
psaní odborného textu
»» individuální termíny odevzdávání seminárních
prací
»» individuální jazykovou výuku včetně adaptace
poslechových cvičení
»» navýšení časového limitu u testů

Studenti s pohybovým postižením

Kdy a komu můžeme pomoci

Co nabízíme

»» v případě postižení nohou – využíváte-li invalidní vozík, berle, hůl

»» osobní asistence

»» v případě postižení rukou – máte-li potíže se
zápisem či při manipulací s předměty

»» zajištění přesunu výuky do bezbariérových
prostor univerzity

»» bezbariérové ubytování

»» bezbariérové učebny s polohovatelným nábytkem
»» službu Virtuální průvodce budovami MU
»» přístup do digitální knihovny
»» navýšení časového limitu u testů
»» pořizování zápisů z přednášek

Užitečné kontakty

Studijní poradenství
Technický servis
Tlumočnický a přepisovatelský servis
Knihovní služby

studijni@teiresias.muni.cz

ict@teiresias.muni.cz

prepisy@teiresias.muni.cz

knihovna@teiresias.muni.cz

Osobní asistence
a nácvik prostorové orientace

oph@teiresias.muni.cz

Diagnostika specifických poruch
učení a nácvik studijních strategií

spu@teiresias.muni.cz

Mobility

mobility@teiresias.muni.cz
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