
Uchwala nr 849
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 23 wrze5nia 2009 r.

w sprawie Zasad wprowadzania i stosowania alternatywnych rozwiqzati
ulatwiajqcych stutliowonie sludentom niepelnosprawnym

U n iwersytet u w B ioly mstok u

Na podstawie art. 62 ust. I pkt 4 ustawy zdniaLT lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wy2szym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z p62n. zm.) Senat
Uniwersytetu w Bialyrnstoku ustala Zasady wprotvadzania i stosowania
alternatyunych rozwiqzait ttlatwiajqcych stucliowanie studentom
niepelnosprawnym Uniwersytetu w Bialymstoku, stanowi4ce Zal4cznik do
niniejszej Uchwaty.

Przewodn
Senatu U, alymstoku

Prof. dr hab.



Zal4czn ik
do UchrvalY lrr 8'19

::11::'; ffi tiletu 
rv B iarv mstoku

Zasady wprowadzania i stosowania alternatywnych rozwiQzaf
ulatwiajrlcych studiowanie studentom n iepelnosp raw nym

UniwersYtetu w BialYmstoku

uwzglqdniajqc stopieri i charaktcr ich niepelnosprau noSci oraz

poszczegolnych kicrunk6w studi6rv.

Dziekani Wydziakirv odporviedzialni s4 za stosowanle

ulatu iaj4cy ch studiorvanie studentom niepelnosprau nym

3. Stosorvanie rozrvi4zafi altematywnych nie prowadzi do

")

4.

L

5.

$l
Podstawou'e jednostki organizacljne Uczelni

do podejmorvania dzialan zmierzaj4clch do

programu nauczania i planu studi6w

prorvadzipe ksztalcenie zobo*iqzane sq

zapeu'nienia 16wnych szans rcalizacj i

pftez student6w niepelnosprarvnlch.
specy fikq

rozu iqzah

rv1 magan

wraz z aktualnq
stanowi zalqcznik nr

rvniosku studcnta zloZonego do

Pelnomocnik opiniuje kazdy

okrcs stosowania rozrr iqzah

altcrnatyuny'ch

merytorycznych wobec student6w niepelnosprawnych.
Warunkiem zastosowania roz,wiqzan altematywnych jest wystqpowanie zaleZnoSci

pomiEdzy niepelnosprawnosci4 studenta a trudnosciami w realizacji programu studi6w.

Student niepelnosprawny zobowi4zany jest do podjgcia aktywnej wsp6lpracy w ramach

udzielanego wsparcia.

s2
l. wszelkie dzialania podejmowane w Uniwersytecie na rzecz stude nt6w

niepelnosprawnych koordynuje Pelnomocnik Rektora ds. os6b Niepelnospra"vnych,

zwany dalej Pelnomocnikiem.
Student niepelnosprawny ubiegajqcy sig o wsparcie ze strony Uczelni zobowiqzany jest

do zloLenia u Pelnomocnika kwestionariusza rejestracyjnego

dokumcntacj4 potwierdzaj4c4 stan zdrowia (wz6r kwestionariusza

I ).

3. Pelnomocnik na podstawie zlozonych dokument6w orM to7'mowry ze studentem okresla

$3
I . Wsparcie studcnta nicpclnosprawrego ze strony Uczelni poprzez stosowanic rozu'irlzan

jego indywidualne potrzebY.

4. bokumentacja dotycz4ca os6b nicpclnosprawnych, a rv szczegolnoSci infomracje na

temat stanu zdrowia i zglaszanych przez studenta problem6w objEte sq klauzulq

ooufnoSci.

altematywnych udzielane jest na podstawie pisemnego

Dziekana rvydzialu za poSrednictwcm Pelnomocnika.
rvniosek studcnta. proponujqc okrcSlone formy i

altematyu nych.
Dccyzjg o zastosowaniu okreSlonych rozwiqzafi altcrnatywnych

niepelnosprawncgo podej nrujc Dziekan

\robcc studcl)tit



$4
W uzasadnionych przypadkach student niepelnosprawny moZe ubicgai sig o:

l) zmianq zasad uczestnictwa w zajgciach,
2) korzystanie z malcrial6w dydaktycznych w alternatywnych formach zapis6w.
3) zmianp zasad uzyskirvania zaliczeh izdau'ania egzamin6w,
.l) korzystanie z bgdqcego rv dyspozycji Unirversytetu sprzqtu specj alistycznego

ulatrviaj4cego dostgp do inforrnacji i zajEi osobom z r6Znynt rodzajem
niepelnosprawnoSci (zgodnie z regulaminem ustalonym przez Rektora).
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3.

L

l.

l.
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Jc2-eli niepelnosprawnoSc znacznie utrudnia lub uniemoZlirvia studentorvi udzial rv
zajqciach na zasadach og6lnych, studcnt moze ubiegad sig o:
l) okresorve, calkou'ite lub czpSciowe zrvolnienie z obowiqzku uczqszczania na zajEcia,
2) zmianE form sprawdzenia r.viedzy rv trakcie trwania zajgc,
3) pomoc wyznaczonych os6b (w przypadku uczestnictwa w zajqciach

laboratoryj nych).
JeZeli niepelnosprawnoSi studenta uniemoZliwia samodzielne sporz4dzenie notatek
Dziekan moZe udzielid zgody na zastosowanie dodatkorvych urz4dzei tcchnicznych
rcjestruj4cych przebieg zajEi (dyktafon, notes brajlorvski, komputer przenoSny).
W przypadku zastosowania urzqdzeh rejestruj4cych przebieg zajqi student zoborvi4zany
jest do zloZenia oSwiadczenia o wykorzystaniu zarej estrorvanego materialu rvyl4cznie na
uZytek wlasny (ochrona praw autorskich).

{i6
W przypadku gdy realizacja okreSlonego przedmiotu lub praktyki nie jest mo2liwa z
powodu niepelnosprawnoSci studenta, Dziekan moZe okreilic:
l) przedmiotr6wnowazny,
2) innq lbrmE odbywania praktyki (w porozurnieniu z opiekunem praktyk).

$7
Student, kt6remu niepclnosprawnoSi znacznie utrudnia lub uniemoZliwia korzystanie
z material6w dydaktycznych (wykorzystywanych w trakcie zajgi, zaliczeniowych,
egzaminacyj n1'ch) udostqpnionych w formie standardowej, moZe ubiegai sig o
dostosowanie tych material6rv do jego indywidualnych potrzcb psychofizycznych.
Dostosowanie material6w dydaktycznych polega na zastosowaniu altematywncj formy
zapisu tyeh material6w w postaci:
l) druku o zwiEkszonej wielkoSci czcionki,
2) nagrania audio,
3) nagrania wideo,
.l) zapisu elektronicznego.
Zmian lormy zapisu rnaterial6w dydaktycznych dokonuje rrvlznaczona .jcdnostka
organizacyjna Biblioteki Uniwersyteckiej lub inne.j jcdnostki organizacy'jnej Uczelni
(eZeli.jest to mo2liwe w ramach posiadanego zaplecza tcchnicznego).
Nfatcrialy dydaktycznc (wykorzystywane rv trakcie z.aJee, zaliczcniowe
i cgzanrinacyjne) przckazywane sE przez rvlaScirvego uauczyciela akademickiego
odpowiedniej jednostce organizacyjnej dokonuj4cej zmiany formy ich zapisu. Nlatcrialy
przekazyrvane sq nie p62niej niLT dni przed rozpoczgciem zajgi. w trakcie kt6rych bEdq
wykorzystywane i l4 dni przed temrinem z.aliczenia lub egzaminu.
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$8
l. Student, kt6remu niepelnosprawnoSrj znacznie utrudnia lub uniemozlirvia uzyskanie

zaliczenia lub zdawanie egzaminu na zasadach og6lnych (w ustalonym czasie, tbrmre,
trybie i terminie) moZe ubie gai sig o:
I ) wydluZenie czasu trwania zaliczenial egzaminu,
2) zastosorvanie dodatkowych trzqtJzeh technicznych (komputery, oprogramorvanie

ud2wigkawiaj4ce, urzqdzenia brajlowskie, klawiatury alternatyrvne),
3) zastosowanie altcrnatyrvnych form zapisu,
4) zmiang fbrmy (zaliczenia,/egzaminu) pisemnej na ustn4 lub ustnej na pisemn4
5 ) wyznaczenie innego miej sca przeprowadzenia zalicz.enia/ e gzaminu,
6) przelo2enie termi nu zaliczenia,/egzaminu.

2. Je2eli niepelnosprawno (( znacznie utrudnia lub uniemo2liwia studentowi przyst4pienie
do egzamin6w w terminach przervidzianych w ramach sesji egzaminacyjnej. student
moZe ubiegai sig o przeloZenie termin6w egzaminr5w poza okres trwania sesji. Terminy
egzamin6rv ustalane sq przez studenta z osobami wyznaczonymi do ich
przeprowadzenia.

$e
Dopuszcza siE stosowanie wobec student6w niepelnosprawnych innych rozwi4zali
alternatywnych niz wynrienione w $ 4-8, o ile nie se one sprzeczne z przepisami ustawy z
dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z p62n. zm.),
Statutu i Regulaminu studi6w Uniwersytetu w Bialymstoku.


