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Подкрепа на хората с увреждания в Технически университет  

Клуж-Напока  Румъния 

 

Преглед на казуса 

 

Повечето от университетите в Румъния са включили наскоро различни мерки за 

разширяване на участието на студентите с увреждания, свързани главно с подобряване  

на инфраструктурата, необходима за достъпа до университетски сгради, като например 

рампи за достъп и паркоместа за ученици с двигателни увреждания. 

 В техническите университети, като Техническия университет в Клуж-Напока (TUCN), 

броят на студентите с увреждания е много малък. В рамките на университета са 

реализирани набор от мерки за подкрепа на студентите с различни видове увреждания: 

намалена подвижност, зрителни или слухови увреждания, и/или с хронични 

заболявания. Университетът предлага институционална подкрепа за студенти с 

увреждания или затруднения в обучението, за да се осигури разширяване на участието и 

включването им в университета. Почти всички учебни материали са на разположение 

он-лайн в четими текстови формати, както и много курсове включват мултимедия, което 

може да направи обучението по-ефективно и достъпно за всички студенти, включително 

тези със специални образователни нужди. Академичният състав, участващ в обучението 

или стажовете за студенти с увреждания, също предлага своята подкрепа, адаптирана 

към нуждите на тези студенти. 

В TUCN обявяването на конкретни затруднения в обучението представлява личен 

избор за всеки студент и затова студентът, ако иска, може да оповести уврежданията си. 

Ако студентите със затруднения в обучението или с увреждания поискат подкрепа от 

Центъра на студенти с увреждания, университетът обикновено се опитва да осигури и 
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гарантира всички разумни средства за достъп до образование. Подкрепата се състои от: 

специални паркоместа на територията на колежа за хора с увреждания, достъпно 

настаняване в кампуса, достъп до специфични помощни технологии за студенти с 

визуални увреждания и увреден слух, допълнително време за изпити, безвъзмездни 

средства за финансиране или специфично подпомагане на обучението. За студенти с 

увреждания, които искат да се възползват от програмата Еразъм, е на разположение 

отделът по Еразъм към Офиса за международни отношения. Офисът предоставя 

информация и подкрепа за тези мобилности. 
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