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Prezentare generală a studiului de caz 

 

Universitatea din York a creat  Servicii de Asistență pentru Persoanele cu Dizabilități pentru 

studenți și poate oferi consiliere și îndrumare specifice diverselor dizabilități. Consilierii pentru 

persoanele cu dizabilități subliniază faptul că activitatea de consiliere nu se limitează la 

studenți cu dizabilități evidențiate, ci este deschisă tuturor. Asistența disponibilă include: 

 

• Sfaturi cu privire la opțiunile de asistență disponibile în timpul perioadei de studiu. 

• Aranjamente speciale de examinare. 

• Sprijin al bibliotecii, inclusiv împrumuturi ale cărților pe o durată mai lungă. 

• Legătura cu departamentele academice. 

• Sfaturi cu privire la procesul de aplicare pentru cazare în campus cu facilitati speciale 

dacă este necesar. 

• Semnalizarea elevului prin semne către un sprijin adecvat. 

• Furnizarea de materiale de învățare produse în formate alternative. 

 

Secțiunea de Asistență pentru Persoanele cu Dizabilități a website-ului universității este una 

dintre principalele surse de informații pentru studentii potențiali și actuali. Website-ul 

informează cititorul despre cum poate să acceseze suportul, precum și despre dreptul lor la 

diferite facilități și finanțări care pot fi disponibile pentru a corespunde unor nevoi specifice. 
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Website-ul este proiectat pentru ca studenții să poată parcurge diferitele pagini. Se poate 

observa că Serviciile de Asistență pentru Persoanele cu Dizabilități ar putea ajuta la progresul 

academic și de a le face șederea la Universitatea din York cât mai plăcută.  

Sesiunile de informare studențească includ: 

 

• “Drop in sessions” – sesiune de asistenta : în fiecare colegiu sunt organizate la 

începutul fiecărui an academic astfel de sesiuni  pentru ca studenții să poată discuta cu 

consilierii pentru persoanele cu dizabilități. Aceste sesiuni sunt anunțate din timp. 

 

• Spectrum este un proiect bilunar care este o colaborare dintre Serviciile de Dizabilități 

și Echipa Open Door. Este deschis tuturor studentilor care se fac parte din spectrul 

autist.  
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