Delpolitik for studerende med handicap på DTU
Formål
Formålet med denne handicappolitik er at øge bevidstheden om de udfordringer, som personer med handicap møder,
således at DTU bliver lige tilgængelig for alle – både fysisk, fagligt og socialt.
Delpolitik for studerende med handicap på DTU angiver DTU’s overordnede principper og målsætninger indenfor
handicapområdet og fungerer som retningslinje for relevante tiltag.
Målgruppe
Politikken omfatter studerende med alle, både synlige og skjulte, handicap: Fysiske og kommunikative
funktionsnedsættelser samt psykiske vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser, herunder eksempelvis dysleksi
(ordblindhed), autisme og ADHD.
Målsætning
De primære målsætninger med handicappolitikken er,
-

at mindske de fysiske, faglige og sociale barrierer på DTU’s campusser, således at studerende med handicap
så vidt muligt kan gennemføre deres uddannelse på lige vilkår med deres medstuderende på DTU.

-

at både studerende, undervisere og ansøgere, der søger optagelse på DTU, nås med information om
støttemuligheder og tilbud om rådgivning.

-

og at understøtte samarbejde mellem Afdelingen for Uddannelse og Studerende og Polyteknisk Forening og
andre relevante organisationer om kontinuerligt at forbedre DTU som en rummelig uddannelsesinstitution.

Handleplan
Undervisning


DTU vil på studieledermøder for hhv. diplom-, bachelor- og kandidatuddannelserne informere om
specialpædagogisk støtte (SPS) og andre støttemuligheder



DTU vil sørge for, at information om SPS og andre støttemuligheder når ud til alle førsteårs-undervisere med
det formål at klæde dem bedre på til mødet med studerende med handicap

Sagsbehandling


DTU sikrer de fornødne vilkår til eksamen for studerende med handicap



DTU opdaterer og forbedrer løbende informationssiderne vedrørende SPS på Portalen og på www.dtu.dk



DTU sikrer, at der i udlånet af SPS-hjælpemidler er smidige overgange mellem DTU’s uddannelser samt
mellem DTU Adgangskursus og DTU

Vejledning


DTU tilbyder rådgivningssamtaler om støttemuligheder i et samarbejde mellem DTU’s SPS-medarbejdere og
DTU’s Studievejledning



DTU afholder et årligt møde mellem SPS-medarbejderne, Studievejledningen, Polyteknisk Forening, en
repræsentant fra dispensationsudvalgene og Campus Services studiemiljøansvarlige med fokus på forholdene
for DTU studerende med handicap



DTU vil i samarbejde med Polyteknisk Forening øge fokus på tilgængelighed, special pædagogisk støtte og
netværk i introarrangementer og studiestartskultur, blandt andet via information og vejledning til KABS og
vektorer

Fysisk tilgængelighed


DTU har fokus på tilgængelighed i de eksisterende fysiske rammer – herunder at de indrettes, vedligeholdes og
udnyttes under hensyntagen til personer med handicap. Undtaget er de bygninger på DTU, hvor de faglige
aktiviteter er af en sådan karakter, at tilgængeligheden er begrænset af sikkerhedsmæssige hensyn

Tilblivelse
”Delpolitik for studerende med handicap på DTU” er udarbejdet af medarbejdere fra Afdelingen for Uddannelse og
Studerende og er fremkommet i en tæt dialog med DTU’s Studiemiljøudvalg og Campus Service samt med Polyteknisk
Forening og Sammenslutningen af Unge Med Handicap.

