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Bordeaux 1 Üniversitesi – Engelli Öğrenciler için Üniversite Tüzüğü 

Fransa 

 

 

Durum Çalışmasına Genel Bakış 

 

Bordeaux 1 Üniversitesi, Talence Bordeaux banliyösünde yer almaktadır. Üniversitenin odağı 

bilim ve teknoloji üzerinedir.  Bunlar; biyolojik bilimler, kimya, bilgisayar bilimleri, yer bilimleri, 

matematik, fizik ve deniz bilimleri kapsamaktadır.  

Üniversitenin, engelli öğrenciler için destek önlemlerinin bir parçası olarak, engelli öğrenciler  

için bir tüzüğü bulunmaktadır (Charte Universite / Handikap). Tüzük, engelli bireylerin 

desteklenmesinde üniversitelerin yükümlülüklerini tanımlayan "eşit haklar ve fırsatlar, engelli 

insanların katılımı ve vatandaşlık" 11 Şubat 2005 tarihli yasayı temel almaktadır.  Tüzüğün 20. 

maddesinde şöyle belirtilmektedir: 

 

"Yükseköğretim kurumları, diğer öğrencilerin erişimini düzenleyen hükümler ile 

aynı çerçevede, engelli veya sağlık bozukluğu bulunan öğrencilerin kaydını alır ve 

bu bireylerin kurum içerisindeki pozisyonunu düzenleyen uygulamalar ile onları 

eğitir, klavuzluk eder eğitimlerini destekler." 

 

Tüzüğün hedefleri şu şekilde sıralanabilir;  

• Engelli öğrencilerin kabulünde ve her ortağın, politik, teknik ve mali kaynaklarında 

tutarlılığı ve anlayışı geliştirmek. 
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• Engelli öğrencilerin barındırılmasında üniversite politika yapıcıların katılımını teşvik 

etmek; Özellikle bilgi akışı, özel hizmetlerin yaratılması ve sorumlu bir ev sahibinin 

atanması. 

• 11 Şubat 2005 tarihli Kanunun amaçlarının uygulanması için gerekli bireysel ya da 

kolektif kaynakların eşleştirme katkısının kolaylaştırılması 

• Yukarıda belirtilen güçlendirilmeler yoluyla engelli öğrenciler ve engelli olmayanlar 

arasındaki fırsat eşitliğini sağlamak. 
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