AKADEMICKÁ PORADNA

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
PORADENSKÉ SLUŽBY

KOMU JSOU SLUŽBY
URČENY

problémy spojené se studiem

• všem studentům UTB

problémy spojené
se zaměstnáním

• všem zaměstnancům UTB
• příp. jejich rodinným příslušníkům

závažná životní rozhodnutí
otázky osobní a vztahové
(mezilidské a partnerské vztahy)
osobnostní rozvoj
poradenství v oblasti profesní
kariéry
syndrom vyhoření

AKADEMICKÁ
PORADNA

KONTAKT
+420 576 032 019
(pouze v době konz. hodin)
poradnak@utb.cz
poradnat@utb.cz
profeska@utb.cz

CENTRUM
PRO STUDENTY
SE SPECIFICKÝMI
ˇ
POTREBAMI

interkulturní poradenství
(poradenské služby pro
vyjíždějící i přijíždějící studenty,
při adaptaci na nové prostředí)
skupinové terapie

Více informací na
www.utb.cz/poradna

Adresa
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Psychologická poradna
Univerzitní institut
budova U11/místnost č. 418
Nad Ovčírnou 3685
760 01 Zlín

PSYCHOLOGICKÁ
PORADNA

AKADEMICKÁ PORADNA

Fakulta technologická

CENTRUM PRO STUDENTY
ˇ
SE SPECIFICKÝMI POTREBAMI
KDO JE STUDENT
SE SPECIFICKÝMI
POTŘEBAMI
• student se zrakovým
postižením
• student se sluchovým postižením
• student s pohybovým postižením
• student se specifickými
poruchami učení
• student s narušenou komunikační
schopností
• student s poruchou autistického
spektra
• student s jinými obtížemi

KOMU JSOU
SLUŽBY URČENY
• uchazečům se specifickými
potřebami – zajištuje přístup
ke vzdělání a modifikuje
podmínky přijímacího řízení
• studentům se specifickými
potřebami – poskytuje servisní
opatření po celou dobu studia

KONTAKT

SERVISNÍ OPATŘENÍ
Časová kompenzace

tutor@ft.utb.cz

Osobní asistence
Studijní asistence

Fakulta humanitních studií

Zapisovatelský servis

+420 576 032 024

Přepisovatelský servis

tutor@fhs.utb.cz

Organizační opatření
Režijní opatření
Zpracování studijní literatury
Tlumočnický servis
Individuální studovna
v Knihovně UTB
Technické a technologické zázemí
Dlouhodobé výpůjčky speciálního
softwaru a notebooků

Fakulta aplikované informatiky
+420 576 035 051
tutor@fai.utb.cz
Fakulta managementu a ekonomiky
+420 576 032 314
tutor@fame.utb.cz

Podpora akademického psaní
Podpora v oblasti cizích jazyků

+420 576 032 262

Podpora při zajišťování odborné
praxe

spcentrum@utb.cz

Podpora studentských mobilit
Mentoring

• student s kombinovaným
postižením

+420 576 031 336

Fakulta multimediálních komunikací
+420 576 034 258
tutor@fmk.utb.cz
Fakulta logistiky a krizového řízení
+420 576 032 087
tutor@flkr.utb.cz
Jazykové vzdělávání

Více informací na
www.utb.cz/ssp

Adresa
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Centrum pro studenty
se specifickými potřebami
Fakulta humanitních studií
budova U18/místnost č. 117 a 121
Štefánikova 5670
760 01 Zlín

+420 576 038 158
koordinator-jazyky@utb.cz
Knihovna UTB
+420 576 034 818
koordinator@k.utb.cz

