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Shrnutí případové studie
Univerzita Bordeaux 1 sídlí na předměstí Talence města Bordeaux. Je zaměřena na vědy a
technologie, konkrétně na biologii, chemii, počítačové vědy, vědy o Zemi, matematiku, fyziku
a vědy o oceánech.

Součástí podpůrných opatření pro studenty s hendikepy je Univerzitní charta pro
hendikepované studenty (Charte Universite / Handicap). Charta vychází ze zákona z 11.2.2005
o „rovných právech a příležitostech, účasti a občanství osob s hendikepy“, který definuje
povinnosti univerzit podporovat hendikepované osoby. Článek 20 charty uvádí, že
„instituce terciálního vzdělání zapíší studenty s hendikepy nebo zneschopňujícím
zdravotním problémem podle předpisů regulujících přijímání stejným způsobem jako
ostatní studenty a budou je učit implementovat opatření pro jejich pozici v organizaci,
vést a podporovat jejich vzdělání“.

Charta má následující cíle:

•

Zlepšit souvislost a pochopení při přijímání hendikepovaných studentů a politické,
technické a finanční zdroje každého partnera.
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•

Podpořit angažovanost tvůrců univerzitní politiky při přijímání studentů s hendikepy,
zejména pro zlepšení toku informací, tvorbu cílených služeb a jmenování
zodpovědného tutora.

•

Pomoci nalézt shodu v příspěvku individuálních nebo kolektivních zdrojů potřebných
pro implementaci cílů Zákona z 11.2.2005.

•

Vytvořit rovnost příležitostí mezi hendikepovanými a nehendikepovanými studenty.
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