
 

 

 

 

Project funded by the EU Lifelong Learning Programme 

Project Reference No. 527877-LLP-1-2012-1-UK-ERASMUS-ENW 

 

 

 

 

http://www.saleie.york.ac.uk 

Project Coordinator: Tony Ward, University of York Email: tony.ward@york.ac.uk 

 

Университет на Бордо 1 – Университетска харта за студенти с 

увреждания 

Франция 

 

 

Преглед на казуса 

 

Университетът на Бордо 1 се намира в кампуса Таланс край Бордо. Неговият фокус 

е върху науки и технологии. Те включват биологични науки, химия, компютърни науки, 

природни науки, математика, физика и морски науки. 

Като част от мерките на университета за подкрепа на студенти с увреждания в 

Университета е приета Харта за студентите с увреждания. Хартата се базира на  Закона от 

11-ти февруари 2005 г. относно "равни права и възможности за гражданско участие на 

хората с увреждания", който определя задълженията на университетите за подкрепа на 

лица с увреждания. Член 20 от Хартата предвижда: 

"висшите училища приемат студенти с увреждания или с инвалидизиращи здравни 

проблеми в съответствие с разпоредбите, уреждащи техния достъп по същия 

начин, както за другите студенти, и ги обучават в прилагане на режима за 

позицията им в организацията, провеждат и подкрепят тяхното образование". 

 

Хартата има следните цели: 

• Да се подобри съгласуваността и разбирането при приемането на студенти с 

увреждания и политическите, технически и финансови ресурси на всеки партньор. 

• Да се насърчи участието на създателите на политиката на университета в хостинга 
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на студенти с увреждания; по-специално на потока от информация, създаването на 

специализирани услуги и назначаването на отговорен домакин. 

• Да се улесни съответният принос от индивидуални или колективни ресурси, 

необходими за изпълнението на целите на Закона от 11 февруари 2005. 

• Да се възстановят равните възможности за студенти с увреждания и без 

увреждания чрез прилагане на изложеното по-горе. 
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