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Подкрепа на хората с увреждания в Технически университет на
Дания
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Образователна Подкрепа). Целта на SPS е да подпомага студентите с увреждания по
такъв начин, че те, доколкото е възможно, да са в състояние да завършат образованието
си при равни условия с техните състуденти. Помощта се предоставя въз основа на заявка
и медицинска документация. Подкрепата е индивидуална и може да включва различни
видове физически и технически средства, лична помощ, преводач на жестомимичен
език или курс от консултации. Целеви групи по SPS са накратко студенти с дислексия,
студенти с физически увреждания и студенти с психически или умствени увреждания.
Подкрепата в Техническия университет на Дания (DTU) се управлява и развива чрез
Офиса за студентска подкрепа към отдела за учебни програми и учебна дейност.
Двата преобладаващи вида подкрепа за студентите със специални нужди в DTU са
подкрепа чрез SPS и специални условия по време на писмените изпити. Подкрепата чрез
SPS за студента приема различни форми. Държавата (Датското министерство на
образованието и конкретно: Kvalitets- ог Tilsynsstyrelsen - орган за качество и
регулиране) определя стипендиите. След като стипендията е отпусната, за ефективното
й използване е отговорна съответната институция. Ключовите области на подкрепа са:
помощна технология, аудио поддръжка, помощни средства (специални маси и столове,
специална мишка и т.н.), лична помощ, преводач на жестомимичен език, наставническа
програма. Подкрепата, определена от DTU, е свързана с изпитите. В момента DTU
обмисля процедура, свързана с нивото на информираност на преподавателите. Засега
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основно преподаватели, които са ангажирани със студенти с увреждания чрез
наставническата програма, са информирани за студентите с увреждания. Обаче има и
студенти, които изрично искат всички техни преподаватели да бъдат информирани.
В рамките на последните няколко години DTU вижда значително увеличение на
студентите, които получават подкрепа, и с това в институцията се установява по-голяма
осведоменост и внимание към този въпрос. Пет нови инициативи на DTU, свързани със
студентите със специални нужди, са установени в рамките на последната учебна година:
1. Сайтът на DTU за подкрепа на студентите е актуализиран и подобрен.
2. Информацията относно подкрепата на студентите е разпространена в целия
университет.
3. Разработена е и е утвърдена Политика за студенти с увреждания.
4. Проведен е еднодневен встъпителен курс за студенти с умствени увреждания.
5. Създадена е мрежа на студентите с увреждания.
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