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Shrnutí případové studie 

 

Univerzita v Yorku má specializovanou službu pro podporu hendikepovaných studentů 

(Disability Support Service) a může poskytovat poradenství a vedení pro specifické typy 

hendikepů. Poradci zdůrazňují, že konzultace nejsou omezeny jen pro studenty s doloženými 

hendikepy, ale jsou přístupné všem. Dostupná podpora zahrnuje:  

 

• Poradenství týkající se možností dostupné podpory během studia. 

• Speciální uspořádání při zkoušce. 

• Knihovnická podpora, včetně prodloužených knihovních výpůjček. 

• Spolupráce s odbornými katedrami. 

• Nasměrování studenta k vhodné podpoře. 

• Příprava studijních materiálů pro realizaci v alternativních formátech. 

 

Sekce Disability Support na univerzitní webovské stránce je jedním z hlavních zdrojů informací 

budoucích a stávajících studentů. Webovská stránka informuje čtenáře, jak mohou 

přistupovat k podpoře, jaké mohou mít požadavky na různá zařízení a jakou mohou získat 

finanční podporu podle specifických potřeb. Hlavní webovská stránka je navržena tak, aby se 

studenti mohli snadno orientovat na dalších různých stránkách. Ukazuje se, že podpora 
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z oddělení Disability Support pomáhá studentům dělat pokroky ve studiu a přispívá ke 

zpříjemnění pobytu na Univerzitě v Yorku. 

Studentské informační akce zahrnují: 

 

• Drop in sessions jsou organizovány na každé fakultě na začátku každého semestru tak, 

aby se studenti mohli poradit se specializovanými poradci. Tyto schůzky jsou předem 

avizované. 

 

• Spectrum je projekt schůzek ve čtrnáctidenních intervalech. Je postaven na spolupráci 

mezi Disability Services a týmem „otevřených dveří“ (Open Door). Je otevřený všem 

studentům, kteří se domnívají, že mají nějakou formu autismu.  
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