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INCLUZIUNEA SOCIALĂ LA ULBS

 
•

 
ULBS acordă o mare importanță incluziunii sociale a 

 studenților cu nevoi speciale, pornind
 

de la nevoile
 identificate

 
în aria lor

 
de activitate

 
și de la nevoia

 instituțională
 

de a dezvolta
 

parteneriate
 

în vederea
 promovării

 
metodelor

 
coerente

 
pentru

 
facilitarea

 
participării

 viitorilor
 

absolvenți de studii
 

superioare
 

la piața muncii.
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ULBS a implementat o serie de proiecte cu 
finanțare nerambursabilă pentru sprijinirea 

studenților cu dizabilități

Ca urmare:
‐S‐au dezvoltat

 
și implementat

 
programe

 
de adaptare

 curriculară, inclusiv
 

prin
 

utilizarea
 

TIC, în vederea
 

extinderii
 oportunităților

 
de învățare 

‐S‐au accesibilizat materiale curriculare pentru toate tipurile de 
 dizabilități în diverse formate (PDF, Power Point,  audio etc)

‐S‐au dotat laboratoare speciale cu echipamente IT adaptate 
 diverselor tipuri de dizabilități (ex. Tastaturi Braille)
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Avem convingerea că:

•Un curriculum accesibil, centrat pe nevoile 
educaționale ale studenților cu nevoi speciale,

 
va 

contribui la înlăturarea barierelor și a restricțiilor din 
învațământul superior cu care se confruntă aceștia

 în accesul la mediul fizic, informațional și 
comunicațional
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II. Mobilitățile Erasmus+ și spijinul pentru nevoi 
speciale

ULBS a încurajat și sprijinit studenți cu nevoi speciale să 
beneficieze de mobilități Erasmus+ promovând, în mod 
eficient, prin sesiuni de informare, drepturile la educație ale 
acestora

 
și valoarea adăugată pe care o aduc aceste 

schimburi de experiență în dezvoltarea personală și 
profesională
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Sprijin financiar pentru studenți cu nevoi 
speciale

•
 

Studenții cu nevoi speciale au beneficiat de granturi 
suplimentare care să acopere cheltuieli suplimentare 
cauzate de dizabilitate fiecăruia, cum ar fi:

-
 

Grant pentru persoană însoțitoare
-

 
Asigurare medicală adecvată

-
 

Abonamente la cantină, transport intern
-

 
Costuri de cazare mai ridicate în vecinătatea universității

-
 

Costuri abonamente la diverse sporturi recomandate de medic 
specialist
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III. POVEȘTI DE SUCCES LA ULBS

•
 

2 mobilități de studiu ale unei studente nevăzătoare la:
-

 
Universidad degli studi di Bologna, Italia, la ciclul liență

-
 

Universite Libre de Bruxelles, la ciclul masterat

Studenta a apreciat sprijinul primit din partea universitaților 
gazdă pentru studenții cu

 
deficienţe de vedere, de la 

centrele care le scanează manualele, în facultate, la 
asistenţa acordată peste tot, în gară, în aeroport, sau la 
drumurile accesibilizate astfel încât persoanele cu 
deficienţe să poată fi independente. 

8



Mobilități de studiu ale studenților cu deficiențe 
locomotorii

S-au derulat la următoarele universități gazdă:

-Universite de Rennes, Franța
-Hochschule Bremen, Germania
-University of Picardy Jules Verne, Amiens, Franța
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•
 

Suntem optimiști că numărul de mobilități Erasmus+ 
outgoing ale studenților cu nevoi speciale va crește în 
anii următori.

•
 

Considerăm că ULBS dispune de o bună infrastructură 
materială cât și academică pentru găzduirea studenților 
incoming cu nevoi speciale.
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Vă mulțumesc pentru atenție!

Conf.univ.dr. Dana Preda
Coordonator Instituțional Erasmus+
Biroul Relații Internaționale și Programe Comunitare
dana.preda@ulbsibiu.ro
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