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Zhrnutie prípadovej štúdie 
 
Univerzita v Yorku má špecializovanú službu pre podporu hendikepovaných študentov 
(Disability Support Service) a môže poskytovať poradenstvo a vedenie pre špecifické typy 
hendikepov. Poradcovia zdôrazňujú, že konzultácie nie sú obmedzené len pre študentov s 
dokladovanými hendikepmi, ale sú prístupné všetkým. Dostupná podpora zahrňuje: 
 

 Poradenstvo týkajúce sa možnosti dostupnej podpory v priebehu štúdia. 
 Špeciálne usporiadanie pri skúške. 
 Knižničná podpora, vrátane predĺžených knižničných výpožičiek. 
 Spolupráca s odbornými katedrami. 
 Nasmerovanie študenta k vhodnej podpore. 
 Príprava študijných materiálov pre realizáciu v alternatívnych formátoch. 

 
Sekcia Disability Support na univerzitnej webovej stránke je jedným z hlavných zdrojov 
informácií budúcich a súčasných študentov. Webová stránka informuje čitateľov, ako môžu 
pristupovať ku podpore, aké môžu mať požiadavky na rôzne zariadenia a akú môžu získať 
finančnú podporu podľa špecifických potrieb. Hlavná webová stránka je navrhnutá tak, aby sa 
študenti  mohli  jednoducho  orientovať  na  ďalších  rôznych  stránkach.  Javí sa,  že  podpora z 
oddelenia  Disability  Support  pomáha  študentom  robiť  pokroky  v  štúdiu  a  prispieva  ku 
spríjemneniu pobytu na Univerzite v Yorku. 
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Študentské informačné akcie zahrňujú: 
 Drop in sessions sú organizované na každej fakulte na začiatku každého semestra tak, aby si 

študenti mohli poradiť so špecializovanými poradcami. Tieto schôdzky sú vopred avizované. 
 

 Spectrum je projekt schôdzok vo štrnásťdenných intervaloch. Je postavený na spolupráci medzi 
Disability Services a tímom „otvorených dverí“ (Open Door). Je k dispozícii všetkým študentom, 
ktorí sa domnievajú, že majú nejakú formu autizmu. 
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