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Zhrnutie prípadovej štúdie 
 
Univerzita Bordeaux 1 sídli na predmestí Talence mesta Bordeaux. Je zameraná na vedy a 
technológie, konkrétne na biológiu, chémiu, počítačové vedy, vedy o Zemi, matematiku, fyziku 
a vedy o oceánoch. 
 
Súčasťou podporných opatrení pre študentov s hendikepmi je Univerzitná charta pre 
hendikepovaných študentov (Charte Universite / Handicap). Charta vychádza zo zákona z 
11.2.2005 o „rovných právach a príležitostiach, účasti a občianstve osôb s hendikepmi“, ktorý 
definuje povinnosti univerzít podporovať hendikepované osoby. Článok 20 charty uvádza, že 

„inštitúcie terciárneho vzdelania zapíšu študentov s hendikepmi alebo zneschopňujúcim 
zdravotným problémom podľa predpisov regulujúcich prijímanie rovnakým spôsobom 
ako ostatných študentov a budú ich učiť implementovať opatrenia pre ich pozíciu v 
organizácii, viesť a podporovať ich vzdelanie“. 

 
Charta má nasledujúce ciele: 

 Zlepšiť  súvislosť  a  pochopenie pri prijímaní hendikepovaných  študentov  a  politické, technické 
a finančné zdroje každého partnera. 

 Podporiť angažovanosť tvorcov univerzitnej politiky pri prijímaní študentov s hendikepmi, najmä 
pre zlepšenie toku informácií, tvorbu cielených služieb a menovanie zodpovedného tútora. 

 Pomôcť nájsť zhodu v príspevku individuálnych alebo kolektívnych zdrojov potrebných pre 
implementáciu cieľov Zákona z 11.2.2005. 
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 Vytvoriť rovnosť príležitostí medzi hendikepovanými a nehendikepovanými študentami. 
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