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Sprijin pentru persoanele cu dizabilități în cadrul Universității de
Tehnologie din Cracovia
Polonia

Prezentare generală a studiului de caz
Instituțiile de învățământ superior sunt obligate să respecte legislația națională. Următoarele
acte sunt direct relevante pentru educație și, prin urmare, ca sprijin pentru persoanele cu
dizabilități din universități:
•

Legea cu privire la învățământul superior.

•

Legea reabilitării.

•

Legea privind limbajul semnelor.

•

Legea cu privire la ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu handicap.

•

Cadrul național de interoperabilitate.

Sprijin pentru persoanele cu dizabilități la nivel național este asigurată de organisme,politici și
inițiative guvernamentale și non-guvernamentale. Sprijinul pentru studenții cu dizabilități care
studiază la unibersitate este:

•

O bursă specială – valoarea sa depinde în întregime de gradul de dizabilitate.

•

Drepturile și beneficiile de care se bucură toți studenții.

•

Statii de lucru pe calculator adaptate pentru nevoile elevilor cu deficiențe de vedere
(lupă electronică, cititor de ecran, de vorbire, scanner și OCR).

•

În cazuri adecvate, legate de tipul și gradul de handicap, studentul poate solicita:
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schimbarea formei de examinare și numărul de credite pentru a se potrivi capacităților
sale, modificarea condițiilor de participare la cursuri, cursuri de remediere, organizarea
de studii individuale, participarea la clasa a unor asistenți pentru persoanele cu
handicap, înregistrare vocală de prelegeri, folosirea serviciilor unui interpret al
limbajului semnelor, punerea materialelor didactice într-o formă adaptată nevoilor și
capacităților sale, cum ar fi imprimare mărită sau în Braille.
•

În conformitate cu necesitățile studenților, un loc în camin cu acces special

•

Alte facilități care permit studiul în aceleași condiții ca și studenții fără dizabilități.

•

O reducere a costului transportului public.

Universitatea opereaza ZSN -Asociația Studenților cu Dizabilități al cărui obiectiv principal
este de a integra persoanele cu dizabilități în mediul academic. ZSN intenționează să iși
realizeze scopul prin organizarea excursii la teatru, taberele de integrare; navigație și schi și
excursii.
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