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Cluj-Napoca Teknik Üniversitesi Engellilik Desteği
Romanya

Durum Çalışmasına Genel Bakış
Son zamanlarda Romanya'da üniversitelerin çoğunda engelli öğrencilerin katılımlarını
desteklemek amacı ile üniversite binalarına erişimlerinde gerekli olan giriş rampaları, park
yerleri gibi altyapı düzenlemeleri için çeşitli tedbirler alınmıştır.

Teknik üniversitelerde örneğin Cluj-Napoca Teknik üniversitesinde (TUCN) engelli öğrenci
sayısı oldukça azdır. Üniversite içerisinde, hareket bozuklukları, görme ve işitme engelli ve /
veya kronik hastalık gibi farklı engellilik türlerine sahip öğrencilerin desteklemek için bir dizi
önlemler alınmıştır. Üniversite, engelli veya öğrenme güçlü çeken öğrencilerin geniş katılımını
sağlamak ve onların üniversite ile kaynaşmalarını desteklemek için

kurumsal bir destek

sunmaktadır. Hemen hemen tüm öğretim materyalleri okunabilir metin formatlarında
çevrimiçi olarak mevcuttur ve birçok ders özel öğrenme ihtiyaçları olanlar da dahil olmak üzere
tüm öğrenciler için daha verimli ve ulaşılabilir öğrenme gerçekleştirebilmeleri destekleyecek
çokluortam materyallerine

sahiptir. Ayrıca engelli öğrencilerin stajerlik ve öğrenimlerine

katkıda bulunan akademik personel de öğrencilerin ihtiyaçlarına göre destek vermektedirler.

TUCN'da öğrenme güçlüğünün belirtilmesi kişisel bir seçimdir, bu nedenle öğrencinin öğrenme
güçlüğüne sahip olduğu ifşa edilmeyebilir. Eğer öğrenme güçlüğü veya bir engeli olan öğrenci
engellilik merkezinden birdestek isteğinde bulunursa, üniversite genellikle eğitime erişim için
gerekli tüm imkanları sağlamaya ve bunları garanti etmeye çalışmaktadır. Destekler; engelli
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bireyler için kampüs içerisinde özel park yerleri, kampüs içerisinde konaklama, görme ve
işitme engelli öğrenciler için özel destek sistemlerine erişim, sınavlarda ekstra süre, burslar
veya özel öğrenme desteklerini içermektedir. Erasmus programından yararlanmak isteyen
engelli öğrenciler için, bilgi ve destek Uluslararası İlişkiler Ofisinde yer alan Erasmus Ofisi
tarafından sağlanmaktadır.
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