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Преглед на казуса 

 

В университета в Йорк има специален Обслужващ център за студенти с 

увреждания, който може да даде съвети и насоки в конкретни области на хората с 

увреждания. Акцентът на Съветниците е, че съветите не се ограничават само до 

студентите с доказано увреждане, Центърът е отворен към всички. Подкрепата включва: 

• Съвети, свързани с възможностите за подпомагане по време на периода на 

учене. 

• Подпомагане по време на изпитната сесия. 

• Библиотечна подкрепа, включваща удължено библиотечно заемане.  

• Връзка с учебен отдел. 

• Съвети за процеса на кандидатстване за настаняване в общежитие, ако е 

необходимо. 

• Определяне на подходяща подкрепа за съответния студент. 

• Организиране на осигуряването с учебни материали в съответните формати. 

Разделът за подкрепа на хората с увреждания на сайта на университета е един от 

основните източници на информация за бъдещите и настоящите студенти. Сайтът 

информира читателите за това как могат да получат подкрепа, както и правото им на 

различни съоръжения и финансиране, които са налични и отговарят на специфичните им 

нужди. Сайтът е разработен така, че студентите могат лесно да навигират през 
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различните страници. Това показва, че подкрепата от Обслужващия Център за студенти с 

увреждания може да подпомогне академичния им напредък и да направи престоя им в 

Университета в Йорк възможно най-приятен. 

Информационните студентски сесии включват: 

• Във всеки колеж се организират Консултантски сесии в началото на семестъра, 

така че студентите да имат възможност да разговарят със съветниците от 

Обслужващия център за студенти с увреждания. Тези заседания се рекламират. 

• Spectrumе е двуседмичен проект, който включва сътрудничество между 

Обслужващия център за студенти с увреждания  и екипа на Отворените врати. 

Срещата, провеждана съгласно проекта, е отворена за всички студенти, които 

считат себе си за аутисти. 
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