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Prezentare generală a studiului de caz
Universitatea din Bordeaux 1 este situata în suburbia Bordeaux din Talence Din aria curiculară
fac parte științe biologice, chimie, informatică, științele pământului, matematică, fizică și
științe ale mării.

Ca o parte dintre măsurile luate pentru sprijinul elevilor cu dizabilități (elevi cu handicap),
Universitatea a realizat o carta : Charte Universite care include aspecte legate de dizabilitati.
Carta are temei în legea din 11 Februarie 2005 privind “drepturi și oportunități egale,
participarea și cetățenia oamenilor cu dizabilități” care definește obiligațiile universităților în
sprijinirea indivizilor cu dizabilități. Articolul 20 din cartă prevede că:

"instituțiile de învățământ superior înscriu studenți cu dizabilități sau cu afectiuni
medicale, în conformitate cu dispozițiile care reglementează accesul acestora în
același mod ca și ceilalți elevi și îi instruiesc în aplicarea aranjamentelor pentru
poziția lor în organizarea, desfășurarea și sprijinul educației lor”.

Carta are următoarele obiective:
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•

Să îmbunătățească coerența și înțelegerea în primirea elevilor cu dizabilități și a
resurselor politice, tehnice și financiare a fiecărui partemer.

•

Încurajarea implicării factorilor de decizie universitari în găzduirea elevilor cu
dizabilități; în special fluxul de informații, crearea de servicii dedicate responsabile.

•

Facilitarea unei contribuții cu privire la resursele individuale sau collective necesare
pentru implementarea obiectivelor Actului din 11 Februarie 2005.

•

Să restabiliească egalitatea de oportunitati dintre studenții cu și fără dizabilități prin
împuternicirea celor de mai sus.
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