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Tárgy: Fogyatékossággal élő hallgatóknak szóló tájékoztató
Tisztelt Fogyatékossággal élő Hallgatónk!
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezése szerint az orvosilag kivizsgált fogyatékkal
élő hallgatók után az egyetem évente kiegészítő támogatást igényelhet. A támogatás alapján folyósított
pénzkeretből a rászoruló hallgatók igényeihez igazodva olyan kiegészítő támogatást nyújthatunk, – ilyen területek
lehetnek például a fizikai és információs akadálymentesítés és a személyi segítők alkalmazása – melyek segíthetik
a tanulmányokhoz kapcsolódó akadályok leküzdését.
Minden lehetséges módon támogatni kívánjuk tanulmányi munkáját, ezért kérjük amennyiben látásában-,
hallásában-, mozgásában korlátozott, illetve egyéb tanulási nehézsége van (diszlexiás, diszgráfiás, diszortográfiás,
diszkalkuliás), jelölje meg ezen az íven, és a tanév megkezdése utáni első tanulmányi héten (regisztrációs hét)
keresse fel tanulmányi ügyintézőjét.
A fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányaival kapcsolatos elveket, a fogyatékosság megállapításának és
igazolásának rendjét, a fogyatékossághoz kapcsolódó kedvezmények igénylése iránti kérelmeket,
formanyomtatványokat, külön szabályzat határozza meg, amely az Óbudai Egyetem honlapjáról letölthető23.
Személyes adatait megkülönböztetett figyelemmel, titkosan kezeljük.
Az egyetem fogyatékosságügyi koordinátora Prokai Piroska mérnöktanár, akihez személyes problémáival
bizalommal fordulhat.
A segítség lehetséges módjáról vele lehet egyeztetni. Az első személyes beszélgetésre időpontot a
prokai.piroska@rkk.uni-obuda.hu levélcímen kell kérni. A kari fogyatékosságügyi koordinátorok elérhetőségéről a
karok tanulmányi osztályain kaphat tájékoztatást.
A kiegészítő támogatásra jelentkezni nem kötelező, azonban pénzügyi támogatást az egyetem csak az
igazolással rendelkező regisztrált hallgatók után igényelhet.
oktatási főigazgató
NYILATKOZAT
Kérjük, hogy aláhúzással jelölje meg a fogyatékossága típusát az alábbiak közül:
látáskorlátozott, halláskorlátozott, mozgáskorlátozott, olvasási nehézség, szövegértési nehézség, egyéb tanulást
nehezítő adottság: ........................................................................................................................... …………………
Adataim:
Név: ...........................................................
Szak: ........................................................
Évfolyam: ...................................................
Neptun-kód: ...............................................
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22 Jelen szabályzat 2. sz. mellékletét módosította a Szenátus a 2017. július 20.-21. között megtartott, elektronikus véleménynyilvánítás során az SZCXXXIX/109/2017. számú határozatával. Hatályos: 2017. július 24. napjától
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Módosította a Szenátus a 2018. március 27-i ülésén az SZ-CXLII/46/2018. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 2018. április 3. napjától.
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