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Uchwala nr 848
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

zdnia23 wrze6nia 2009 r.

w sprawie Programu dzislai no rzecz wyrfwnywtnia szans edukttcyjnych
s I ude n tdw n i epel n osp raw nyc h,, U n iwe rsytet Szd n sq d I a ll/s zy stki c h "

Na podstawie art. 62 ust. I pkt 4 ustawy zdnia2T lipca 2005 r. Prawo
o szkofnictwie wy2szym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z poLn. zm.) Senat
Uniwersytetu w Bialymstoku przyjmuje Program clzialait na rzecz
wyr6wrynvania szans edttkacltjnych student6w niepetnosprawnych ,, Uniwersytet
Szansqdla llszystkich ", stanowiqcy Zalqcznik do niniejszej Uchwaly.

Senalu U, Bi(ymstoku

Prof. dr h lorowicz



ff'l'.'ilI|" n, ru,
Senatu Un ilversytetu w B iatymstoku
z dnia 23 .09.2009 r.

Program dzialari
na rzecz wyr6w npvania szans edukacyjnych student6w niepelnosprarvnych

,,Uniwersytet Szansq dla Wsrystkich"

ZaloLenia

Wsp6lczeSnie niepelnosprawnoSi nie jest juz postrzegana przez pryzmat
niedoskonalosci i dysfunkcyjnodci oraz dzialah adaptacyjnych. Fizyczna dysfun[cja nre
determinuje potrzeb, aspiracji i mozliwosci mlodych ludzi oraz ich prawa do rozwo.;ui edukacji. ogranicza je segregacyjne srodowisko stworzone jedynie dla potrzeb os6b
pelnosprawnych, istniejEce w nim bariery spoleczne, ekonomiczne, frzyczne.

wyr6wnywanie szans edukacyjnych student6w niepelnosprawnych to dlugotrwaly
proces zmierzajqcy do tego, by ich potrzeby, okreslane jako specjalne czy specyficzne, byly
respektowane na r6wni z potrzebami student6w pelnosprawnych. Istotne jest, by udzielane
wsparcie pomagalo im byi aktywnymi czlonkami spolecznosii akademickiej,
odpowiedzialnymi za kreowanie wlasnej drogi zyciowej, a uiyskane wyksztalcenie bylo
szans4 i drogE do niezale2nego 2ycia w roli pelnosprawnych czlonk6w spoliczefistwa.

Tworzenie warunk6w r6wnych szans edukacyjnych student6w niipelnosprawnych nie
jest przywilejem ani aktem dobrej woli wobec tej grupy os6b, lecz obowi42kiem ze strony
calego srodowiska uniwersyteckiego. wymaga skoordynowanych i dlugofalowych dzialan we
wszystkich obszarach funkcjonowania Uczelni.

Cele gl6wne:

L Stale diagnozowanie stanu i potrzeb w zakresie dostosowania uczelni do specjalnych
potrzeb edukacyjnych student6w niepernosprawnych, poszukiwanie najrepszych
rozwiqzah umo2liwiaiqcych ich zaspokajanie oraz monitorowanie skutecznosci
podejmowanych dzialari.
Likwidacja barier architektonicznych.
Wyr6wnywanie szans w dostEpie do zasob6w informacyjnych i zajgi dydaktycznych.
Wspomaganie w rozwiEzywaniu indywidualnych problem6w 

- 
z*iqzaiych ze

studiowaniem.
wspieranie r62nych form aktywnodci student6w niepelnosprawn ych oraz dzialait na rzecz
poprawy wlasnej sytuacji.
Budowanie postaw prointegracyjnych w Srodowisku uniwersyteckim.
Poszerzanie kompetencji kadry akademickiej w zakresie udzielania rvsparcia studentom
niepelnosprawnym.

z.
J.
A

o.

7.

5.

W wyniku proponowanego prograntu dzialari oczekuje sig:. cotaz lepszej dostgpnoSci Uczelni pod wzglgdem architektonicznym,
. stopntowego poszerzania dostgpu student6w nicpelnosprawnych do informacji i zajpi,

' w)'pracowania, wprowadzenia i stosowania rozwiqzah altematywnych umozliwiai4cych
wyr6wnanie szans w korzystaniu z procesu dydaktycznego studentom niepelnosprafiym,. zapewnienia wsparcia w rozwiqzywaniu indywidualnych problemriw poszciegolnych
studentdw niepelnosprawnych zwiqzanych ze studiowanie'r, a bqdqcych wyniklem ich
stanu zdrowia,



. zwiqkszenia aktywno3ci student6w niepelnosprawnych rv dzialaniach samopomocor'"ych,
samorealizacji i spelnianiu sig w roli studenta,

. coraz rvigkszej otrvartoSci i zrozumienia rvobcc os<ib niepelnosprawnych i ich problem6rv
ze strony student6w, nauczycieli akademickich i pracorvnik6rv administracji,

o uruchomicnia ro2nych form wsparcia spoleczncgo wobec niepelnosprarvnych student6w
w irodorvi sku unirvc-rsyteckirn,

. poszerzcnia kompetencji kadry akademickicj w zakresie udzielania *sparcia studentom
nicpclnosprarvnym rv procesie ksztalcenia.

Cel l Stale diagnozorvanie stanu i potrzeb w zakresie dostosowania uczelni do specjalnych
potrzcb edukacyjnych student6w nicpelnosprawnych, poszukiwanie najlcpszych rozwiqzah
umoZlirviajilcych ich zaspokajanie oraz monitoror.vanie skutecznosci podejmowanych dzialan.

Zadania':
L Cromadzenie ilforrracji na temat aktualnego stanu dostoso\vania uczclni pod rvzglqdem

arch itckton icznyrn, dostgpnoSci do zasob6r.v infornracyjnych izajgi dydaktycznych.
Sposob,; reulizut'ji
- przekazyrvanic przez jcdnostki Unirversvtetu stosownych informacji Pelnornocnikowi Rektora ds.
Os6b N iepelnosprawnych,

- trjawnianie barier przy wspolpracy z kolnpetetrtnytn i rv tej problernatyce osobami
n iepelnospralvnynr i - sporz4dzanie raport6w i analiz.

2. Cromadzertie infbrmacji na temat problem6w i trudno(ci student6w n iepelnosprawnych
zrviqzanych ze studiowaniem, a wynikajqcych z ich stanu zdrorvra.

Sposoby rs61Ii.,1.i :

- dy2ury Pelnomocnika Rektora ds. Os6b Niepelnosprawnych - rozmowy ze studentami. ankiety
skierowane do student6w niepelnospraunych.

3. Gronradzenie i analiza inlbrmacji na temat rozwi4zarl wprowadzanych na innych Uczelniach.
Sposoby realizatji;
- Sledzenie ukazLrj4cych siq publikacji, udzial w konferencjach, konsultowanie sig z pehomocnikami
innych Uczeln i.

4. Ervafuacja prowadzonych dzialah - ocena rvprowadzanych rozrviqz_arl pod wzglgdem ich
uzytecznosci. zakresu wvkorzystywania oraz skutk6w w postaci poprawy sytuacji edukacylnel
ispolecznej student6w niepelnospraw ny.ch na Uczelni.

.Sposoby rcoIiz<tcji.

- prorvadzenie statyst)'ki wykorzystywania rvprorvadzonvch rozwiqzah, opiniowanie ich przez
studcnt6w n iepclnospra rvnyclr, analiza u'pt-vrvu tych rozwi4zari na zmianq sl,tLracji sturicnttirv.

Ccl 2. Likwidacja barier architektonicznych.

Zadania:
l. Dzialania adaptacyine - stopniorve dostosorvyrvan ie obickt6rv Uniwersytetu do no2liwo(ci osrib

n iepelnosprarvryc lr ruchowo, niewidomych i niedonidzqcych. U*zglgdniania potrzcb osrib
n ic pclnos prawnvch rv planach Uczelni dotycz;1cych modernizacji ircmont6w obiekttirv.

,lpo.toby reolitcji:
projekkrrvarric i prorvadzcrrie plac adaptacyjnych rv obicktach Uczelni.

2. Dzialania zastgpcze pozrvalajqce na ni$elorvanie tnrdno:ici studcnt6w z$iitzanrch z barieralnr
arch ilckton icznr nti,

S p os o h.y r e u I i : ttc j i :



- pfanowanie zajpe w ponrieszczen iach dostgpnych dla grup, rv kt6rych ucz4 si€ osooy
n iepelnosprarvne,

- organizorvanie szkoleri dla student6rv pelnosprawnych i wolontariuszy na temat sposobow
udzielania pornocy osobom niepelnosprarvnym ruchowo, niervidomym i nieclowidzqcym
rv przem ieszczan iu sip.

ccl 3. wyr6wnyrvanie szans rv dostgpie do zasob6w informacyjnych i zajg6 dydakrycznych.

Zadznia
l. Wyposa2enie Uczelni (Biblioteki Uniwersyteckiej oraz jednostek organizacyjnych prowadz4cych

ksaalcenie) w specjalistyczny sprzgt ulanviaiqcy dostgp do informacji i zaiQi studentom
z r62nym rodzajem niepelnosprawno:ic i.

Sposoby" realizacji:

- utworzenie rv Bibliotece Uniwersyteckicj irvjednostkach organizac/nych Uczelni prorvadz4cych
ksztalcenie slanowisk 11yposaZonych w specjalistyczny sprzgt ulatwiaiqcy dostgp do informacji
i przygoto\ranie sig do zaj96 osobonr z ro2nym rodzajem n iepelnosprarvno6c i,

- opracowanie regulaminu rry"po2yczania sprzgtu specjalistycznego ulatwiaiqcego dostgp do
informacji i zajgi osobom z r6Lnym rodzajem niepelnospralvno:ici,

- organizacja punkt6w do kopiowania materialtiw z zajgi studentom mai4cym trudno6ci
z samodzielnym notowaniem oraz pomocy kole2eriskiej rv zakresie udostgpnianii nolatek.

2. Uwzglgdnienie zagadniei niepelnosprawno6ci rv zasadach dzialania Uczelni ustalonvch
przepisami wewngtrznymi.

Sposoby realizacji:

- rvprowadzanie wewngtrznych przepis6w regulujilcych dzialania Uczelni na rzecz wyr6wnvwania
szans edukacyjnych student6w n iepelnospraw nych, rv tym stosowanie rozwiqzair aliernatywnych
umoZliwiaj4cych studiowanie.

cel 4. wspomaganie w rozrvi4zy'raniu indywidualnych problem6w zwiqzanych ze
studiowaniem.

Zadania
l. Diagnozowanie specjalnych potrzeb edukacyjnych student6w n iepelnosprawnych oraz ich

probf em6w zwiqzanych ze studiorvaniern.
Sposobv reolizacj i:
- indywidualne rozrnowy ze studentami podczas dy2ur6rv pelnomocnika Rektora ds. osob
Niepelnosprawnych oraz ankiety skierowane do studcnt6w niepelnosprawnych.

2. Wsparcie edukacyjne.
Sposoby reuli:acj i;

- stosorvanie alternar;*wnych rozvtiqzafi unro2liwiaiqcych studiowanie studentom
n repelnosprawn) m,

- organizowanie dodatkow-.vch zajgi, szkoleri, kurs6lv
podnoszrlcych ich mo2liwodci edukacvjne,

dla studcnt6w n iepclnosprawnl,ch

- organizacja szkolefi. cyklicznych zaiqc z zakresu przygotowania do poslugiwania sip nowoczesnq
technologiq.

3. Wsparcieinlbrnracyjne.
Sposoby reulizucji;

- organizowanie spotkaf o charakterze inlbrrnacy.jnym dotyczqcych
niepelnosprawnych i rno2lirvoSci uzyskania wsparcia.

- Lrdzielanie uslnych informacji, udostgpnianie pn.ez pclnomocnika
Niepehosprawnych material6w inlbrrnacyjny ch,

spraw studentow

Rektora ds. Osob

- prowadzerrie na stronie itlternetowej Uniwersytctu podstrony dla student6w niepclnosprawnych.



.1. Wsparcie emocjonalnc.
Spo,tohy reuli:ucji.

2l,czlirve i rozutniejEcc podejicie do spraw studcnta. zapcwnienie pclnej dyskrccji. rvlilczanic do
dzialari grupy, udzielanie rvsparcia przez koleg6rv,

- organizacja zljgi i pomoc spccjalistyczna udzielana plzez L/nirversyreck4 Poradnig
I)svchologiczno-l)edagoeiczn4.

5. Wsparcie socjalnc.
S1tosoby rcuIiztc'ji;

stvpendia specjalne dla os6b n iepclnosprawuych.

- inne (rviadczenia socjalne przyslugLlqce rvszystkim studentom,

- doflnansorranie zabiegorv rehabilitacljnl'ch.

6. Wsparcie rehabilitaclj rre.

.\ p r.t.t o h.y r c u I i z u c j i'
organizacja zajpi o charakterze tera peul),czno- relra b il itacrj rr1 m podnoszqcl.ch mobilnoji

psychofizycznq student6w rr iepelnosprarvnych.

Cel 5. Wspieranie r62nych form aktywnoSci student6w niepclnosprawnych oraz dzialarl na
rzccz popra!\ y 'uvlasncj svtuacji.

Zxlania
J. Wspicranie dzialalnoSci samopomocorvej, samoksztalceniorvej i naLrkowej student6w

niepelnosprau nych.
Sposohy rcalizucji;

- organizacja grupy samopomocowej student6w niepelnosprawnl,ch,
organizacja studenckiego kola naukorvego podejlnLrjqcego problernary-kg n iepelnosprawnorlci,
wspicranic sarnodzieln;,ch inicjaryrv student6w niepchosprarvnl.ch.

2. Wspieranie aktvrvnoSci kulturalnej oraz rekreacyjno-sportowej.
Sltosohv reulizucii:

organizacja inrprez kulturalnvch, intcgracyjn;ch oraz spo rtowo-rekreacyj n1,ch.

Cel 6. Budowanie postaw prointegracyj nych w irodowisku uniwers\ teckiln.

Zadania
I . llLrdorvanie przyjanej atn']osf-cry wokol osob n iepehosprau nych.
Sposohy rculi:ucji
- organizorranie ro2nego typu spotkai i inprez promujqcych pozyt)'wny rvizerunck osotr

nicpelnosprarvnych wSrtid nauczl,cicli i pracorvnik6rv akadcnrickich.
_ dzialania prointegracyjne rv irodorlisku stLrdenckirn. akc.jc prornLrjqcc 2yczlivy stosunek d6

rricpelnosprar,,nlch koleg6w i ich rlspieranie.

Ccl 7. Poszcrzanie ktutpetcnc.ji kadry akadcmickiej rv zakresie udzielania rvsparcia
studcntonr nicpclnosprawn\ m.

Zadania
l. Organizacja ro2nvch ftrrnr ksztalccnia kadn- akadernickie'j rv zakrcsie udzielarria usparcia

studenlorn n icpelnosprall ny rn.
l^ P o.s t t lt.v r e u I i ; a t' i i

organizorrania konf'crencii nattkorvych oraz szkoleri z wvkorzystanicm rvlasnych zasoborv
kadlowych oraz zlproszonych spec.ja I isttirr'.



2. Upowszeclinianie rvsr6d nauczycieli akademickich wiedzy na temat zagadnieri
niepelnosprarvnoSci.

Sposoby reulizacji;

- pozyskirvanie, opracowywanie oraz rozpowszechnianie w5r6d nauczycieli akademickich materia16w
szkoleniowo-informacyjnych dorycz4cych zagadnieri niepelnosprarvnoSci.

3. organizacja rvsparcia w zakresie rozwiqzyrvania indyrvidualnych problem6w dotyczqcych pracy
ze studentami niepelnosprawnymi.

Sposoby realizacji;

- umo2liwienie pracownikom indywidualnych konsultacji - Uniwersytecka Poradnia Pedagogiczno-
Psychologiczna, konsultanci powolani spoSr6d nauczycieli posiadaiqcych r"rytory"rn"
przygotowanie do pracy z osobami n iepelnosprawnym i, pelnomocnik Rektora ds. os6b
Niepelnosprawnych.

Realizacja

Realizacja zadafi zawartych w programie bgdzie finansowana gl6wnie z dotacji
budZetowej przekazanej Uczelni na ten cel oraz ze srodk6w pozyskiwany-h z innych 2r6de1,
a w szczeg6lnoSci z:

- Paistwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych,
- samorz4du terytorialnego,
- Europejskiego Funduszu Spolecznego i innych program6w Unii Europejskiej.


