ZKVALITNĚNÍ A ROZŠÍŘENÍ MOŽNOSTÍ STUDIA NA TUL
PRO STUDENTY SE SVP
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/29.0011

Období realizace: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2014

CÍLE PROJEKTU
Cílem projektu je další rozvoj poradenských, podpůrných a asistenčních služeb při výběru studia a v průběhu
vysokoškolského studia studentů se SVP na TUL a zvýšení dostupnosti těchto služeb dalším rozvojem Akademické
poradny a centra podpory včetně speciální studovny. Důraz bude kladen na systémovost, individuální přístup a
citlivé respektování specifických potřeb každého účastníka.
DÍLČÍ CÍLE
1. Rozvoj a rozšíření poradenských služeb získáním dalších odborných poradců a konzultantů
2. Rozvoj podpůrných služeb zaměřený dvěma směry:
a) zapůjčování podpůrných pomůcek nezbytných
ke studiu, které se bude odvíjet dle individuálních
potřeb studentů se zaměřením na jednotlivé druhy
zdravotního znevýhodnění či ekonomické potřebnosti
(speciálních pomůcek a notebooků pro potřebné, přístup ke kopírce a tiskárně a pod.)
b) vytváření databáze digitalizovaných textů a portfolia speciálně upravených streamovaných přednášek
doplněných prezentacemi, které umožní vytvoření
individuálních kurzů na e-learningovém portále TUL
3. Zvyšování kompetencí akademických, administrativních a technických pracovníků pro odstraňování bariér
bránících rovnému přístupu studentů se SVP k vysokoškolskému vzdělávání.

CÍLOVÁ SKUPINA
Projekt je zaměřen na cílovou skupinu studentů VŠ
• se zdravotním postižením - tělesným, zrakovým, sluchovým, s postižením psychických funkcí, vadami řeči,
souběžným postižením více vadami, vývojovými poruchami učení nebo chování

PŘÍNOSY PRO CÍLOVOU SKUPINU
• zajištění rovných podmínek k VŠ studiu
• vytvoření motivačního zázemí

umožňujícího využití jejich schopností,
dovedností a nadání

• se zdravotním znevýhodněním - zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení
a chování

• rozvoj sociálních dovedností

• se socio-ekonomickým znevýhodněním - studenti
pobírající sociální stipendium

• zvýšení možnosti úspěšného dokonče-

Celkově se jedná o cílovou skupinu studentů TUL, kteří
vyžadují speciální podporu ( např. upravené podmínky
zkoušení, kompenzační pomůcky, základní studijní
pomůcky v případě ekonomické potřebnosti, studijní
asistenci a pod.) a průběžné studijní poradenství.

usnadněním včlenění do kolektivu
ní studia a následného uplatnění v praxi
• vytvoření podmínek k menší závislosti

na rodině a rozvoji samostatnosti
i v praktickém životě

VÝSTUPY PROJEKTU
1. Rozšířená a inovovaná databáze digitalizovaných textů upravených dle potřeb cílové
skupiny (včetně Braillova písma)
2. Inovovaných 6 stěžejních vysokoškolských kurzů vybraných dle potřeb současných
studentů a s ohledem na nejčastější potřebu v konečné fázi zpracovaných v individuálním e-learningovém prostředí studentů se SVP.
3. Portfolio speciálně zpracovaných a publikovaných záznamů přednášek, které budou
autoři přednášek poskytovat v rámci svých kurzů studentům se SVP.
4. Speciálně upravený e-learningový portál, který umožní studovat "kdekoliv"
a "kdykoliv".
5. Metodická příručka o přijímacím řízení a examinaci studentů se SVP

6. Rozšířené služby akademické poradny.
• Inovovaná speciální studovna
• Speciální pomůcky k zapůjčení
• Relaxační kout pro min. 3 studenty s těžkým tělesným postižením.
7. Elektronický slovník základních informací o zdravotních znevýhodněních
a postiženích s doporučenými postupy přístupu k jednotlivcům
8. Učebna s technickým vybavením pro záznam přednášek se všemi podpůrnými prvky
pro vícedruhový záznam

http://apc.tul.cz

