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Služba za pomoč invalidom na Univerzi v Yorku
England, United Kingdom

Pregled študije primera
Univerza v Yorku ima posebno Službo za pomoč invalidom za študente, ki lahko svetuje in usmerja na
specifičnih področjih invalidnosti. Svetovalci poudarjajo, da nasveti niso omejeni na študente, ki imajo
dokazano invalidnost, temveč so odprti za vse. Podpora, ki je na voljo, vključuje:

•

Nasvete o možnostih podpore, ki so na voljo v obdobju študija.

•

Ureditev izpitov.

•

Knjižnična podpora, vključno s podaljšano izposojo knjig.

•

Sodelovanje z akademskim oddelkom.

•

Svetovanje pri vlogi za namestitev v kampusu, če je potrebno.

•

Usmerjanje študenta za ustrezno podporo.

•

Ureditev učnih gradiv v alternativnih oblikah.

Del univerzitetne spletne strani za pomoč invalidom je eden od glavnih virov informacij za bodoče in
trenutne študenta. Spletna stran obvešča bralca o tem, kako lahko pride do podpore, kot tudi njihovo
pravico do različnih pripomočkov in sredstev, ki so lahko na voljo za specifične potrebe. Spletna stran
je zasnovana tako, da lahko študenti enostavno brskajo po različnih straneh. Kot kaže, služba za pomoč
invalidom olajšala njihov akademski napredek in napravi njihovo bivanje na Univerzi v Yorku čim
prijetnejše.

Informacijski sestanki za študente vključujejo:
•

Obiski sestankov so na vsaki šoli razporejeni na začetku vsakega semestra, tako da se lahko
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študent pogovorite s svetovalcem za invalidnost. Ti sestanki se oglašujejo.
•

Spekter je štirinajst dnevni projekt, ki je plod sodelovanja med Službo za invalide in Skupino
odprtih vrat (Open Door Team). Le-ta je odprt za vse študente, ki menijo, da so na avtističnem
spektru.
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