
REGULAMIN 

Wspierania Studentów z Niepełnosprawnościami 

przez Pełnomocnika Rektora  ds. Osób z Niepełnosprawnościami 

 w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. 

  

1. Zakres działania Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnościami 

Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami należy podejmowanie działań 

związanych ze stwarzaniem studentom, będącym osobami z niepełnosprawnościami, warunków do 

pełnego udziału w procesie kształcenia poprzez:  

• likwidację barier uniemożliwiających studentom z niepełnosprawnością udział w procesie 

kształcenia, w tym likwidację barier architektonicznych i  transportowych, zapewnienie 

tłumaczy języka migowego oraz asystentów  

• zapewnienie odpowiednich rozwiązań technicznych studentom z  niepełnosprawnościami  

(m in. stanowisk komputerowych, oprogramowania), 

• zapewnienie transportu na zajęcia dydaktyczne studentom z dysfunkcją narządu ruchu, 

• odpowiednią organizację planowych lub dodatkowych zajęć dydaktycznych, na wniosek 

studenta, umożliwiających pełny udział procesie kształcenia, 

• opiniowanie wniosków w sprawach dotyczących studentów z niepełnosprawnościami 

• podjęcie działań mających na celu kształtowanie wśród pracowników Uczelni prawidłowych 

postaw wobec osób z niepełnosprawnościami,  

• gromadzenie i weryfikację dokumentacji dotyczącej  studentów z niepełnosprawnościami, 

korzystających z pomocy, 

• podejmowania innych działań mających na celu umożliwienie studentom z 

niepełnosprawnościami pełnego udziału w procesie kształcenie, 

2. O wsparcie Akademii w procesie kształcenia mogą ubiegać się osoby: 

• likwidację barier uniemożliwiających studentom z niepełnosprawnością udział w procesie 

kształcenia, w tym likwidację barier architektonicznych i  transportowych, zapewnienie 

tłumaczy języka migowego oraz asystentów 

• Z niepełnosprawnościami posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub 

dokument równoważny, 

• przewlekle chore nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których sytuację 

zdrowotną potwierdza przedłożona dokumentacja medyczna, 



• u których choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do pełnego uczestnictwa w 

zajęciach, a okoliczności te potwierdza przedłożona dokumentacja medyczna.  

3. Za udzielanie studentom i doktorantom wsparcia Akademii w procesie kształcenia, przy 

uwzględnieniu stopnia i charakteru niepełnosprawności lub choroby oraz specyfiki 

poszczególnych kierunków studiów odpowiedzialny jest Prorektor ds. Kształcenia. 

4. Wsparcie w procesie kształcenia podejmowane w Akademii na rzecz studentów i 

doktorantów koordynuje Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami 

5. Wymagana dokumentacja 

• Osoby ubiegające się o korzystanie ze wsparcia zobowiązane są do wypełnienia i złożenia 

kwestionariusza rejestracyjnego  oraz odpowiedniej dokumentacji medycznej dotyczącej 

choroby lub niepełnosprawności. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności 

obowiązane są złożyć kopię orzeczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 

• Złożona dokumentacja medyczna jest objęta ochroną zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). z późniejszymi 

zmianami. 


