În atenția persoanelor/candidaților cu Cerințe Educaționale Speciale și/sau dizabilități

Universitatea de Stat din Tiraspol (UST) dispune de condițiile necesare pentru accesul
persoanelor cu cerințe educaționale speciale (CES) și /sau dizabilități la studii superioare.
Mai exact, infrastructura UST a fost adaptată pentru a răspunde nevoilor persoanelor cu cerințe
speciale.
În plus, foarte important, se oferă consiliere și adaptări curriculare în funcție de nevoile
specifice ale fiecărei persoane în cauză.
UST dispune de Cadrul de Incluziune a Studenților cu Dizabilități, dovadă a angajamentului de
a oferi oportunități egale studenților cu CES și/sau dizabilități.
În cadrul UST activează Centrul Asistență Psihologică, Ghidare și Consiliere în Carieră, care are
misiunea de a asigura și promova un mediu universitar bazat pe principiile șanselor egale în
educație.
Mai mult decât atât, persoanele cu dizabilități beneficiază de prevederi speciale în vederea
formării și orientării profesionale a lor. Astfel:
 pentru persoanele din familii defavorizate, inclusiv copiilor cu grad de dizabilitate sever
sau accentuat este prevăzută o cotă de 15% din numărul total de locuri în planul de înmatriculare
cu finanțare bugetară;
 studenții orfani și persoanele cu grad de dizabilitate sever sau accentuat își păstrează
statutul de student bugetar pe întreaga perioadă a studiilor;
 persoanele cu dizabilități care își fac studiile la învățământ cu frecvență redusă
beneficiază de scutirea de plata taxei de studii;
 persoanele cu dizabilități, la cerere, sunt cazate în cămin, în condiţii preferenţiale
(spațiu separat în odăile de la parter (etajul I al căminului).
Totodată, UST oferă acestor categorii de persoane unele facilităţi, precum:
-

scutirea de plata taxei de admitere, indiferent de numărul de specialități la care
candidează persoana cu dizabilități;
reducerea cu 50% a taxei de cazare la cămin, dacă aceasta este necesară pe durata
examenului de admitere;
burse sociale şi alte ajutoare materiale din fondurile disponibile;
suport în organizarea tratamentul persoanelor menționate în clinicile universitare etc.

Vă așteptăm cu drag!

