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Pomoč pri invalidnosti v okviru Tehnične univerze v Cluj-Napoca  

Romunija 

 

 

Pregled študije primera 

 

V Romuniji je večina univerz v zadnjem času uvedla več ukrepov za razširitev sodelovanja 

študentov s posebnimi potrebami, ki se v glavnem nanašajo na prilagoditev infrastrukture, 

potrebne za dostop do univerzitetnih stavb, kot so rampe za dostop in parkirna mesta za 

študente z omejenimi gibalnimi sposobnostmi. 

 

Na tehničnih univerzah, kot so na Tehnična univerza v Cluj-Napoca (TUCN), je število 

študentov s posebnimi potrebami je zelo nizko. V okviru univerze, so bili vzpostavljeni številni 

ukrepi, da bi obdržali študente z različnimi vrstami invalidnosti kot so: gibalne omejitve, 

slabovidnost ali naglušnost in/ali kronične bolezni. Univerza nudi institucionalno podporo 

študentom s posebnimi potrebami in učnimi težavami, da bi zagotovili širšo udeležbo in 

njihovo vključitev v univerzo. Skoraj vsi učni materiali so na voljo na spletu v berljivih 

tekstovnih oblikah in mnogi tečaji vključno z multimedijo lahko napravijo učenje bolj 

učinkovito in dostopno za vse študente, vključno s tistimi s posebnimi učnimi potrebami. 

Akademsko osebje, ki sodeluje pri poučevanju ali pripravništvu študentov s posebnimi 

potrebami, prav tako prilagaja svojo podporo potrebam teh študentov. 

 

Na TUCN razkrivanje posebnih učnih težav predstavlja osebno odločitev za vsakega študenta, 

in zato študent lahko ali pa ne razkrije invalidnosti. Če študenti z učnimi težavami ali 

posebnimi potrebami zahtevajo podporo od centra za invalidnost, univerza po navadi poskuša 

uporabiti in zagotoviti vsa razumna sredstva za dostop do izobraževanja. Podpora vključuje: 
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posebna parkirna mesta v kampusu za invalide, nastanitev z dostopom v kampusu, dostop do 

posebnih podpornih tehnologij za slabovidne in naglušne študente, dodatni čas za izpite, 

nepovratna sredstva financiranja ali posebno podporo pri učenju. Za študente s posebnimi 

potrebami, ki želijo koristiti Erasmus prakse, Erasmus pisarna v okviru Mednarodne pisarne 

zagotavlja informacije in podporo za te mobilnosti. 
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