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Pomoč pri invalidnosti na Danski tehnični univerzi  

Danska 

 

 

Pregled študije primera 

 

Pomoč študentom s posebnimi potrebami se zagotavlja s sodelovanjem države/institucije in 

temelji na zakonu o SEP (Special Educational Support). Namen SPS je podpreti študente 

invalide na tak način, da so, kolikor je to mogoče, sposobni zaključiti izobraževanja pod 

enakimi pogoji kot njihovi kolegi študenti. Podpora se dodeli na podlagi vloge in medicinske 

dokumentacije. Podpora je individualna in lahko vključuje različne vrste fizične in tehnične 

opreme, osebne asistence, tolmača za znakovni jezik ali postopek svetovanja. Ciljne skupine za 

SEP so na kratko: študenti z disleksijo, gibalno ovirani študenti in študenti s psihičnimi ali 

duševnimi motnjami. Podporo na Danski tehnični univerzi (DTU) vodi in razvija Enote za 

podporo študentom na Uradu za študijske programe in študentske zadeve. 

 

Dva najbolj prevladujoči vrsti pomoči za študente s posebnimi potrebami na DTU je podpora 

SPS in posebni pogoji pri opravljanju pisnih izpitov. Podpora SPS za študenta poteka v različnih 

oblikah. Nepovratna sredstva za to so določena s strani države (Dansko ministrstvo za šolstvo; 

še posebej: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen – Organ za kakovost in regulativo). Ko so nepovratna 

sredstva dodeljena, je za njihovo porabo odgovorna posamezna institucija. Ključna področja 

podpore so: podporna tehnologija, avdio podpora, fizikalni pripomočki (posebne mize in stoli, 

posebne miške, itd), osebna asistenca, tolmači za znakovni jezik, nadzorni program. Pomoč, ki 

jo določa DTU, je podpora pri izpitih določeni. V tem trenutku DTU preučuje postopek, ki se 

nanaša na nivo informacij, ki se posreduje učiteljem. Trenutno so v glavnem učitelji, ki se 
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ukvarjajo z invalidnimi študenti preko nadzornega programa, obveščeni o študentovi 

invalidnosti. Obstajajo sicer tudi študenti, ki izrecno prosijo, da bi morali biti vsi njihovi učitelji 

obveščeni. 

 

V zadnjih nekaj letih je na DTU zapaženo znatno povečanje študentov, ki prejemajo pomoč in s 

tem večja ozaveščenost in pozornost do te teme na instituciji. V zadnjem študijskem letu je 

bilo osnovanih tudi pet novih pobud DTU povezanih s študenti s posebnimi potrebami: 

1. Spletna stran DTU glede podpore študentom je bila posodobljena in izboljšana. 

2. Informacije v zvezi s podporo študentom so bile razširjene na celotnem DTU. 

3. Izdelana in preverjena je politika za študente s posebnimi potrebami. 

4. Za študente z duševnimi motnjami, je potekal enodnevni uvajalni tečaj. 

5. Nastalo je omrežje študentov s posebnimi potrebami. 
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