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Podpora hendikepovaných na Dánskej technickej univerzite 
Dánsko 

 
 
Zhrnutie prípadovej štúdie 
 
Podpora študentov s hendikepmi je poskytovaná štátom a inštitúciou na základe spolupráce 
podľa zákona o SPS (Špeciálna vzdelávacia podpora). Účelom SPS je taká podpora 
hendikepovaných študentov, ktorá im, pokiaľ je to možné, dovolí dokončiť štúdium za 
rovnakých podmienok ako ostatným študentom. Podpora je garantovaná na základe žiadosti a 
lekárskej dokumentácie. Podpora je individuálna a môže zahrňovať rôzne druhy fyzických a 
technických zariadení, osobnú asistenciu, tlmočníka posunkovej reči alebo poradenstvo. 
Cieľovými skupinami pre SPS sú jednoducho povedané dyslektickí študenti, fyzicky 
hendikepovaní študenti a študenti s psychologickými alebo mentálnymi poruchami. Podpora na 
Dánskej technickej univerzite (DTU) je riadená a rozvíjaná prostredníctvom Student Support 
unit na oddelení pre študijné programy a študentské záležitosti. 
 
Dvoma prevažujúcimi typmi podpory študentov so špeciálnymi potrebami na DTU sú podpora 
SPS a špeciálne podmienky v priebehu písomných skúšok. Podpora SPS má rôzne formy. Granty 
sú určované štátom (Dánskym ministerstvom vzdelávania, konkrétne Kvalitets- og 
Tilsynsstyrelsen – úrad pre kvalitu a reguláciu). Ak je grant poskytnutý, za realizáciu zodpovedá 
príslušná inštitúcia. Kľúčovými oblasťami podpory sú: asistivná technológia, audio podpora, 
fyzické pomôcky (špeciálne stoly a stoličky, špeciálna počítačová myš, atď.), osobná asistencia, 
tlmočník posunkovej   reči,   monitorovací   program.   Podpory   definované   DTU   sú   podpory   
skúšok. V súčasnosti   DTU   pripravuje   procedúru   definujúcu   množstvo   informácií   
poskytovaných vyučujúcim. V súčasnosti sú to najmä vyučujúci, ktorí s hendikepovaným 
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študentom pracujú prostredníctvom monitorovacieho programu, informovaní o študentovom 
hendikepe. Existujú však aj študenti, ktorí priamo žiadajú, aby boli informovaní všetci ich 
vyučujúci. 
 
V priebehu niekoľkých posledných rokov došlo na DTU k významnému nárastu študentov, ktorí 
dostávajú podporu. Vďaka tomu tiež vzrástlo povedomie a pozornosť venovaná problematike 
hendikepovaných študentov. V priebehu posledného akademického roka vzniklo päť nových 
iniciatív na DTU, týkajúcich sa študentov so špeciálnymi potrebami: 

1. Webová stránka DTU týkajúca sa podpory študentov bola aktualizovaná a vylepšená. 
2. Informácie týkajúce sa podpory študentov boli distribuované po celej DTU. 
3. Bola vytvorená a verifikované politika pre študentov s hendikepmi. 
4. Pre študentov s mentálnymi poruchami bol zorganizovaný jednodenný úvodný kurz. 
5. Vznikla sieť študentov s hendikepmi. 
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