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Podpora hendikepovaných na Technickej univerzite v Kluži
Rumunsko

Zhrnutie prípadovej štúdie
V Rumunsku prijala väčšina univerzít v nedávnej dobe niekoľko opatrení pre podporu študentov

s hendikepmi. Tieto opatrenia sa týkajú najmä úprav infraštruktúry, obzvlášť prístupu do
univerzitných budov, ako sú napr. prístupové rampy alebo parkovacie miesta pre študentov s
pohybovým postihnutím.

Na technických univerzitách, ako je Technická univerzita v Kluži (TUCN), študuje malý počet
študentov s hendikepmi. Na TUCN bol prijatý rad opatrení s cieľom podporiť študentov s
rôznymi typmi hendikepov: pohybovo postihnutí, zrakovo či sluchovo postihnutí, a/alebo s

chronickými chorobami. Univerzita ponúka inštitucionálnu podporu študentom s hendikepom
alebo poruchami učenia, aby im umožnila jednoduchšiu integráciu na univerzite. Takmer všetky

výučbové materiály sú dostupné online v čitateľných textových formátoch, a mnoho kurzov

obsahuje multimediálne materiály, ktoré učenie zefektívňujú a sprístupňujú pre všetkých

študentov, vrátane tých, ktorí majú špecifické potreby. Členovia akademického zboru,
angažovaní vo výučbe a stážach študentov s hendikepmi, tiež ponúkajú podporu prispôsobenú
potrebám týchto študentov.

Na TUCN je informovanie o problémoch s učením vždy osobnou voľbou každého študenta. Čiže
študent môže, ale aj nemusí informovať o svojom hendikepe. Pokiaľ študent s poruchami učenia

či hendikepom žiada o podporu centra pro hendikepovaných, univerzita sa zvyčajne snaží

poskytnúť a zaistiť všetky dostupné prostriedky pre prístup ku vzdelaniu. Podpora spočíva v:
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špeciálnych parkovacích miestach pre hendikepovaných v areále univerzity, prístupnom

ubytovaní na internáte, prístupe ku špecifickým asistivným technológiám pre študentov so
zrakovým a sluchovým postihnutím, v čase navyše počas skúšok, grantovej podpore, alebo
špecifickej podpore učenia. Študentom s hendikepmi, ktorí sa chcú zúčastniť programu

Erasmus, poskytuje informácie a podporu mobility Erasmus Office v rámci oddelenia pre
medzinárodný styk.
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