Draga maturantice, dragi maturante,

Uskoro dolazi dan upisa na studij te bismo te željeli informirati o mogućnostima studiranja
na Sveučilištu u Zadru. U ovom se letku posebno želimo osvrnuti na studente s nekom
vrstom zdravstvenih teškoća kao što su kronične bolesti, senzorna ili motorička oštećenja,
specifične teškoće učenja te psihičke tegobe. Kako bi studij uskladio/la sa svojim specifičnim
potrebama nudimo ti različite oblike podrške. Pristup svakom studentu je individualan što
znači da se uz povjerljiv razgovor i uvid u dokumentaciju sukladno međunarodnim
smjernicama kreiraju preporuke za razumnu prilagodbu nastave.
Do sada je ovakav pristup studiranju koristilo više od 100 studenata.
Preporučamo da nas kontaktiraš odmah po upisu, a po potrebi i ranije kako bismo ti pružili
upravo ono što trebaš za uspješan početak studija.
U nastavku navodimo pitanja kojima nam se studenti/ce najčešće obraćaju te pozivamo da
nam se javiš. Rado ćemo odgovoriti na svaki tvoj upit na savjetovaliste@unizd.hr.
ČESTO POSTAVLJANA PITANJA
1) U srednjoj školi imao sam pravo na individualizirani pristup temeljem rješenja ili su
mi nastavnici izlazili u susret znajući što mi je potrebno. Kako će to biti na studiju?
Na Sveučilištu možeš koristiti prilagodbu načina studiranja – kriteriji za uspjeh su
isti za sve, no mnogo je načina kojima se postižu rezultati. Javi nam se kako bismo
saznali što je upravo tebi potrebno i kako te nastavnici i ostalo osoblje može
podržati u usvajanju i pokazivanju stečenog znanja. Izdavanjem rješenja o prilagodbi
postiže se veća jasnoća u komunikaciji, osigurava pravednost i transparentnost te
osigurava pružanje adekvatne podrške. Preporuka je da to učiniš i prije početka
akademske godine, no mogućnost je otvorena stalno.
2) Ne mogu redovito pratiti nastavu jer sam imao/la ozljedu te moram strogo mirovati,
bio/la hospitaliziran, imao/la teške bolove ili naglo pogoršanje zdravlja, morao/la
zbog terapije otići u drugi grad na dulje vrijeme.
3) Što ako na dan polaganja ispita/kolokvija budem imao/la zdravstvene probleme ili
zakazan neodgodiv termin za liječenje?
4) Imam veliku tremu ili specifičnu komunikacijsku teškoću te se brinem kako ću
polagati usmene ispite.
5) Što ako se razbolim za vrijeme studija iako sam inače zdrav/a?
6) Trebam li imati nalaz vještačenja ili rješenje o stupnju invaliditeta kako bih ostvario
pravo na prilagodbu?
Na pitanja od 2 do 6 odgovori su vezani uz prilagodbu načina studiranja kroz
fleksibilnije rokove, mogućnosti nadoknade propuštenoga, alternativne načine
polaganja ispita. Za ostvarivanje ovih prava potrebna je liječnička dokumentacija i
ako postoji rješenje o prilagodbi ispitne tehnologije na državnoj maturi.

Studenti koji imaju i nalaz vještaka ili kategorizaciju tjelesnog oštećenja u
određenom postotku ostvaruju i dodatna prava poput: izravnog upisa uz prijeđen
bodovni prag, smještaj u studentskom domu, natjecanja za stipendiju, subvenciju za
troškove prijevoza, mogućnost završavanja jedne studijske godine tijekom dviju
akademskih godina. Za više informacija provjeri ovdje.
7) Kako ću se snaći u novoj okolini? Kako se nositi s obvezama?
Prvi tjedni nastave namijenjeni su upoznavanju, no preporučamo da nam se javiš i
ranije.
Podršku pri nošenju s obavezama i raznim izvorima stresa pružaju i individualni
savjetovatelji (stručnjaci u području mentalnog zdravlja).
8) Imam li pravo na korištenje asistivne tehnologije?
Da. Javi nam se u Savjetovalište za dogovor oko detalja.
9) Kako se moguće kretati po Sveučilištu u Zadru, kako je riješen prijevoz?
Prostorna pristupačnost od velike je važnosti te su osigurani pristupi putem rampi i
dizala, moguće je koristiti toalet za osobe s invaliditetom prijevoz je riješen u
suradnji s gradskom udrugom ili putem subvencije za javni prijevoz ili troškove
osobnog vozila. Detaljnije ovdje .
10) Kome se mogu obratiti za pomoć?
Studentsko savjetovalište je mjesto prvog kontakta i kreiranja podrške o kojoj će
nastavnici biti obaviješteni. Također na svakom odjelu imenovano je povjerenstvo za
studente s invaliditetom te im se možeš obratiti za upite o odabranoj studijskoj
grupi. Tijekom godine okuplja se grupa za podršku, dio podrške pružaju i kolege
(vršnjaci), a za zahtjevnije zadatke moguće je angažirati asistenta.
Sve su usluge besplatne i dobrovoljne te se za njihovo ostvarivanje potrebno javiti
Studentskom savjetovalištu koje će u suradnji s odjelnim Povjerenstvom za studente
s invaliditetom osmisliti pristup prilagođen individualnim potrebama studenta/ice.
Ako se tvoja pitanja razlikuju od navedenih ili primjećuješ da je sada pravo vrijeme
da nam se javiš, slobodno napiši mail na savjetovaliste@unizd.hr.
Dobro nam došla/ došao!
Studentsko savjetovalište
Tekst sastavila: Ivana Sučić Šantek, dipl. psih., stručna suradnica

