Project funded by the EU Lifelong Learning Programme
Project Reference No. 527877-LLP-1-2012-1-UK-ERASMUS-ENW

Sprijin pentru persoanele cu dizabilități in cadrul Universității Tehnice
Cluj-Napoca
Romania

Prezentare generală a studiului de caz
În Romania majoritatea universităților în ultima vreme au introdus o serie de măsuri de
extindere a participării studenților cu dizabilități în ceea ce privește în special ajustările de
infrastructură necesare pentru accesul lor la instituții universitare, cum ar fi rampele de acces
și locuri de parcare pentru elevii cu deficiențe de mobilitate.

În universitățile tehnice cum ar fi Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), numărul de
studenți cu dizabilități este foarte mic. În cadrul universității, o serie de măsuri au fost stabilite
pentru a susține studenții cu diferite tipuri de dizabilități: deficiențe locomotorii, deficiențe de
vedere sau de auz, și / sau cu boli cronice. Universitatea oferă suport instituțional pentru
studenții cu dizabilități sau dificultăți de învățare, în scopul de a asigura extinderea participării
și includerea lor în universitate. Aproape toate materialele didactice sunt disponibile on-line în
formate text lizibil, și multe cursuri includ multimedia care pot face învățarea mai eficientă și
accesibilă pentru toți studenții, inclusiv cei cu nevoi specifice de învățare. Personalul academic
implicat în procesul de predare sau stagii de studenți cu dizabilități oferă, de asemenea, sprijin
adaptat la nevoile acestor elevi.
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În UTCN declararea anumitor dificultăți de învățare reprezintă o alegere personală pentru
fiecare elev și, prin urmare, un student poate sau nu să își divulge dizabilitatea. Dacă studenții
cu dificutăți de învățare sau dizabilități cer sprijin centrului de dizabilități, universitatea de
obicei încearcă să ofere și să asigure toate mijloacele pentru acces și educație. Sprijinul constă
în: locuri de parcare speciale în campus pentru persoanele cu handicap, cazare accesibilă în
campus, accesul la tehnologii de asistare specifice pentru elevii cu deficiențe vizuale și
auditive, timp suplimentar pentru examinare, subvenții de finanțare, sau suport de învățare
specific. Pentru studenții cu dizabilități care doresc să beneficieze de destinații de plasare
Erasmus, Oficiul Erasmus din cadrul Oficiului de Relații Internaționale oferă înformații și sprijin
pentru aceste mobilități.
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