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Shrnutí případové studie 

 

V Rumunsku přijala většina univerzit v nedávné době několik opatření pro podporu studentů 

s hendikepy. Tato opatření se hlavně týkají úprav infrastruktury, zejména přístupů do 

univerzitních budov, jako jsou např. přístupové rampy nebo parkovací místa pro studenty 

s pohybovým postižením. 

 

Na technických univerzitách, jako je Technická univerzita v Kluži (TUCN), studuje malý počet 

studentů s hendikepy. Na TUCN byla přijata řada opatření s cílem podpořit studenty s různými 

typy hendikepů: pohybové postižení, zrakové či sluchové postižení, a/nebo chronické choroby. 

Univerzita nabízí institucionální podporu studentům s hendikepem nebo poruchami učení, aby 

jim umožnila snazší integraci na univerzitě. Téměř všechny výukové materiály jsou dostupné 

online v čitelných textových formátech, a řada kursů obsahuje multimediální materiály, které 

učení zefektivňují a zpřístupňují pro všechny studenty, včetně těch, kteří mají specifické 

potřeby. Členové akademického sboru, angažovaní ve výuce a stážích studentů s hendikepy, 

také nabízejí podporu přizpůsobenou potřebám těchto studentů. 

 

Na TUCN informování o obtížích s učením je vždy osobní volbou každého studenta. Tedy 

student může, ale nemusí informovat o svém hendikepu. Jestliže student s poruchami učení či 

hendikepem žádá o podporu centra pro hendikepované, univerzita se obvykle snaží 

poskytnout a zajistit všechny dostupné prostředky pro přístup ke vzdělání. Podpora spočívá v: 
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speciálních parkovacích místech pro hendikepované v areálu univerzity, přístupném ubytování 

na koleji, přístupu ke specifickým asistivním technologiím pro studenty se zrakovým a 

sluchovým postižením, čase navíc u zkoušek, grantové podpoře, nebo specifické podpoře 

učení. Studentům s hendikepy, kteří se chtějí účastnit programu Erasmus, poskytuje informace 

a podporu mobility Erasmus Office v rámci oddělení pro mezinárodní styky. 
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