A fogyatékossággal élő hallgatók támogatása
a Debreceni Egyetemen
Az Egyetemi Szenátus 2002-ben fogadta el a fogyatékossággal élő hallgatók
tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről szóló
szabályzatot. A fogyatékossággal élő hallgatók a következő lehetőségekkel élhetnek
tanulmányaik során:
-

bizonyos esetekben kérhetnek plusz felkészülési időt a vizsgák során
szóbeli vizsga helyett írásbelit tehetnek, és fordítva
kiválthatnak egyes gyakorlati tárgyakat
kérhetnek technikai vagy személyi segítséget

Jelenleg az DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtárban, JAWS felolvasó programmal
ellátott számítógép illetve Braille-nyomtató áll rendelkezésre a látássérült hallgatók számára.
A karok fogyatékosságügyi koordinátorai
A kari koordinátorok főként a tanulmányi ügyek intézésében segítenek, valamint részt
vesznek a Fogyatékossággal Élő Hallgatók Ügyeinek Bizottsága (FÉB) munkájában, amely
félévente ülésezik, és szakmai véleményt nyilvánít az esélyegyenlőségi program aktuális
ügyeiben.

A fogyatékossággal élő hallgatók regisztrációjához szükséges információk
A Debreceni Egyetemen tanulmányokat folytató fogyatékossággal élő hallgatók a
tanév
elején
az
Regisztrációs
adatlap
kitöltésével
és
leadásával
(a
szükséges
igazolásokkal
együtt)
regisztráltathatják
magukat.
A regisztrációhoz szükséges információk, igazolások. A közoktatási tanulmányok
során fennálló fogyatékosság esetén: amennyiben a jelentkező fogyatékossága már a
közoktatási tanulmányok ideje alatt is fennállt, és erre tekintettel a tanulmányai és az érettségi
vizsga során kedvezményben részesült, abban az esetben a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX, törvényben meghatározott bizottság jogosult a szakvélemény kiállítására.
- érzékszervi fogyatékosság esetén



hallássérült: Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
látássérült: Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság

- testi fogyatékosság esetén



mozgássérült: Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
beszédfogyatékosság: Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság

- autizmus esetén


fővárosi és megyei szintű Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottságok





Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport
Vadaskert Kórház és Szakambulancia
Budapesti Korai Fejlesztő Központ

A fogyatékosságot igazoló szakértői dokumentumokat az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatalban lehet beszerezni.
Címe: 1071 Budapest, Damajnich u. 48.
Internetes cím: www.nrszh@nrszh.hu
Tel: 1/462-6400
E-mail: szocialis@nrszh.hu
Észak-Alföldi Regionális Igazgatóság
4028 Debrecen, Hadházi u. 7-9.
Tel: 52/536-549

A Támpont Iroda szolgáltatásai







mentálhigiénés, pszichológiai, szociális és egészségügyi szolgáltatásokról
információnyújtás
fénymásolás,
nyomtatás,
spirálozás,
szkennelés,
tanulást segítő eszközök kölcsönzése: (laptop, USB, diktafon, speciális egér)
Ablak Szabadidős Klub:

Kézműves foglalkozás, filmvetítés, önismereti és társasjátékok, kiállítások megtekintése,
színházlátogatás és kirándulás.
Személyszállítás:
Az egyetem a Lelkierő Egyesülettel együttműködve Támogató Szolgálatot működtet.
A személyszállító szolgálat igénybe lehet venni az órák látogatásához, szabadidős, kulturális
tevékenységekhez, illetve szociális ügyek intézéséhez. A szállítás speciális gépkocsival
történik, amely alkalmas a kerekesszék elhelyezésére is.
A szállítás iránti igényt munkanapokon 8.00-tól 16.00-ig lehet jelezni az alábbi
telefonszámon: 06-70/339-0856 (Kozma Balázs)
Jegyzetelő szolgálat
A Debreceni Egyetemen tanulmányokat folytató, önálló jegyzetelésre nem vagy csak
akadályozottan képes diákok számára az órán (előadásokon, osztálytermi megbeszéléseken,
vitákon, gyakorlatokon, tanulmányok keretében bemutatásra kerülő filmvetítéseken)
elhangzott főbb és kiegészítő információk írásbeli rögzítése, amelyet a jegyzetelő
szolgáltatásra felkészített és megbízott személy végez. A jegyzetelőkkel szerződést kötnek,
díjazásban részesülnek a teljesített jegyzetelt órák száma alapján. Az elkészült jegyzeteket a
Támpont Irodában lefénymásolják és ott át is vehetik a hallgatók.
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Az Iroda elérhetőségei:
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Helyszín: Debreceni Egyetem - főépület (a teherlift mellett)
Telefon: 06-52/512-900/22885
Mobil: 06-70/316-5427
E-mail: tampont07@gmail.com
A következő anyagok tölthetők le az egyetemi honlapról
http://www.unideb.hu/portal/hu/node/3066
1. A fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges
esélyegyenlőséget biztosító feltételek
2. A Debreceni Egyetemen tanuló fogyatékossággal élő hallgatók regisztrációs adatlapja
3. Fogyatékossággal élő hallgatók igénybejelentő lapja a jegyzetelő szolgálatra
4. Fogyatékossággal élő hallgatók diáksegítőt igénylő lapja
5. Fogyatékossággal élő hallgatók igénybejelentése laptop-használatra
További részletes információ: www.lelkiero.unideb.hu honlapon.
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