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LA UVT ai parte de informații accesibilizate

Informaţiile privind admiterea, regulamentele, 
anunţurile și evenimentele importante pentru tine 
sunt disponibile pe site-ul UVT (www.uvt.ro), site 
accesibilizat și user friendly.

Spaţiile de învăţare din majoritatea clădirilor îţi sunt 
accesibile (rampe, lifturi, toalete accesibilizate).

În toată universitatea poţi folosi calculatorul online 
(Eduroam) și offline.

Ai acces accesibilizat la bibliotecă (sala de studiu 
dedicată studenţilor cu dizabilităţi), accesibilizarea 
materialelor de curs și seminar în formatul ideal 
pentru tine (cărţi audio, daisy sau mp3, mobi sau 
epub).

 La UVT găsești un mediu suportiv. Daca ai 
o dizabilitate poţi beneficia de servicii special 
construite pentru tine. Prin Centrul de Consiliere în 
Psihologică și Orientare în Carieră (CAIP) poţi 
beneficia de consiliere psihologică și de învăţare, 
alături de colegii tăi. 

 Prin Centrul de Asistență și Integrare 
Psihopedagogică poți beneficia de consiliere 
individuală sau de grup din partea unor specialiști 
acreditaţi. Dacă vrei să faci sport sau gimnastică 
medicală ai acces la săli de antrenament și servicii 
de kinetoterapie.

La UVT considerăm că diversitatea este o bogăţie, 
resursă, nu o povară. Dacă ai o dizabilitate, 
experienţa și perspectiva ta sunt valoroase pentru 
noi. Alătură-te UVT și vei găsi un mediu divers, în 
care fiecare poate să își dezvolte potenţialul. Vei găsi 
o comunitate de aproximativ 70 de studenți cu 
dizabilităţi, care învaţă și lucrează alături de studenții 
din OSUT.

Organizaţia Studenţilor  din Universitatea de  Vest  din Timişoara 
este singura organizaţie sindical-studenţească constituită la 
nivelul Universităţii de Vest din Timişoara, înfiinţată în 27 martie 
1990, cu o experienţă de peste 24 ani, fapt ce o face cea mai 
reprezentativă organizaţie a universităţii şi, totodată, un punct de 
reper pentru toate ligile studenţeşti din ţară.

OSUT:
Adresă: B-dul Vasile Pârvan Nr.4 cam.247
Nr. telefon: 0256 592 181
E-mail: office@osut.ro
CAIP:
Adresă: B-dul Vasile Pârvan Nr.4
E-mail: caip@e-uvt.ro
www.caip.uvt.ro

Contact:

www.heg-fr.ch
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Campania se derulează în contextul proiectului „Universități all-inclusive”, implementat de Centrul Euroregional 
pentru Democrație, în parteneriat cu Școala de Management din Fribourg, Elveția. Proiectul este co-finanţat 
printr-un grant din partea Elveţiei, prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.


