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Wst^p

W ramach projektu „Dost?p do szkol wyzszych dla osob niepelnosprawnych - ATU”, 

finansowanego z programu Unii Europejskiej Erasmus +, przeprowadzano badania 

ankietowe na wyzszych uczelniach. Starano si§ pozyskac informacj? o dost^pnych 

na uczelniach, w Europie i nie tylko, uslugach wsparcia i ich poziomie w obszarach: 

architektonicznym, cyfrowym, informacyjnym - komunikacyjnym, zaj§c dydaktycznych, 

podstaw prawnych oraz innych, takich jak ewakuacja, szkolenia, swiadomosc. Zebrano 

rowniez dane o stanie faktycznym na uczelniach, biorqc pod uwag§ ilosc studentow 

z niepelnosprawnosciami oraz specyfikacj^ i zakres przepisow, regulujqcych ich 

funkcjonowanie.

Zebranie najlepszych, sprawdzonych praktyk, stosowanych na wyzszych uczelniach, 

pozwolilo na przygotowanie listy uslug - uniwersalnego i elastycznego systemu wsparcia 

studentow z niepelnosprawnosciami.

W badaniu wzi^lo udzial 63 uczelnie z: Bulgarii, Czech, Polski, Slowacji, Wloch, Niemiec, 

Islandii, Hiszpanii, Estonii, Wielkiej Brytanii, Rosji, Rosji, Japonii oraz Malezji.

Wedlug przeprowadzonej ankiety, w badanych uczelniach, studenci

z niepelnosprawnosciami stanowiq 2,7% wszystkich studentow (wartosc srednia).

Na niektorych uczelniach studenci nie majq obowiqzku ujawniania zadnych informacji 

o swoim stanie zdrowia, a takze studenci ze szczegolnymi potrzebami stanowiq wi^kszq 

grup? niz studenci z niepelnosprawnosciami (odpowiednimi orzeczeniami). Zatem procent 

osob, ktore borykajq si^ z jednym lub kilkoma ograniczeniami, zaburzeniami wplywajqcymi 

na ich nauk?, jest potencjalnie znacznie wyzszy.
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Sytuacja na uczelni

Ta czesc ankiety miala na celu weryfikacje sytuacji na uczelniach pod wzgledem ogolnego 

wsparcia studentow ze szczegolnymi potrzebami. Jak wynika z odpowiedzi na pierwsze 

pytanie, studenci z niepelnosprawnosciq ruchowq (87% uczelni), studenci 

z niepetnosprawnosciq wzrokowq (86%) oraz studenci z niepelnosprawnosciq 

sluchowq (79%) to grupy, dla ktorych najwi^cej uczelni przewiduje wsparcie. Pozostale 

grupy, ktore bierze sie pod uwage to studenci z zaburzeniami psychicznymi (70%), 

z zaburzeniami uczenia sie (63%), ze spektrum autyzmu (62%) oraz 

z niepelnosprawnosciq sprz$zonq (60%). Natomiast nieznacznie mniej uczelni przewiduje 

wsparcie dla studentow z zaburzeniami spolecznymi (48%) i z zespolem nadpobudliwosci 

psychoruchowej (44%). Najmniej, czyli 30% uczelni, przewidujqc wsparcie, uwzglednia 

studentow z niepelnosprawnosciq intelektualnq. Wsrod innych (24%) wspomnianych 

grup zostali wymienieni: uchodzcy, z przewleklymi chorobami, studenci podejmujqcy prace 

podczas studiow. Powyzsze wyniki zostaly zaprezentowane na wykresie nr 1.
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Wykres nr 1.

Wybierz docelowq grup^/grupy studentow ze szczegolnymi potrzebami, 
dla ktorych uczelnia przewiduje wsparcie.

Studenci z zaburzeniami psychicznymi

Studenci ze spektrum autyzmu

Studenci z niepetnosprawnosciq 
intelektualnq

Studenci z niepetnosprawnosciq ruchowq

Studenci z niepetnosprawnosciq 
sluchowq

Studenci z niepelnosprawnosciq 
wzrokowq
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Zdecydowana wi^kszosc uczelni przeprowadza analiz? specyficznych potrzeb studentow 

i pracownikow (81%) oraz powoluje osob^ lub jednostk? organizacyjnq, zajmujqcq si§ 

dost^pnosciq (87%). Znacznie mniej uczelni nie stosuje powyzszych praktyk 

(wykres nr 2 i 3).

Wykres nr 2.

Czy uczelnia przeprowadzila/przeprowadza analiz? 
specyficznych potrzeb studentow/pracownikow?

Wykres nr 3.

Czy zostala powolana osoba lub jednostka organizacyjna 
zajmujqca si§ dost^pnosciq?
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Prawie wszystkie uczelnie (91%), biorqce udzial w badaniu zadeklarowaly, ze na uczelni 

jest wskazane biuro lub osoba, dedykowana studentom ze szczegolnymi potrzebami, 

ktora posiada odpowiednie informacje dla studentow ze szczegolnymi potrzebami.

Jedynie 9% uczelni nie posiada takiej formy wsparcia (wykres nr 4, odpowiedzi udzielilo 

58 uczelni).

Wykres nr 4.

Czy na uczelni jest wskazane biuro lub osoba dedykowana 
studentom ze szczegolnymi potrzebami, posiadajqca 

odpowiednie informacje dla studentow ze szczegolnymi 
potrzebami?
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67% ankietowanych uczelni organizuje specjalistyczne szkolenia dla kadry z zakresu 

ksztatcenia i komunikacji z osobami ze szczegolnymi potrzebami. Zdecydowanie mniej 

uczelni, czyli 33% nie zapewnia takich szkolen. Wyniki przedstawia wykres nr 5.

Wykres nr 5.

Czy sq organizowane specjalistyczne szkolenia dla kadry 
uczelni z zakresu ksztatcenia i komunikacji z osobami 

ze szczegolnymi potrzebami?

Kolejne pytanie dotyczyto ewakuacji. Jak pokazuje wykres nr 6, nie wszystkie uczelnie 

(38%) planujq jq w sposob bezpieczny dla osob studentow i pracownikow

ze specyficznymi potrzebami. Natomiast, 62% uczelni zapewnia bezpiecznq ewakuacje, 

ktora uwzgl^dnia specyficzne potrzeby studentow i pracownikow.
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Wykres nr 6.

Czy ewakuacja zaplanowana jest w sposob bezpieczny dla 
osob ze szczegolnymi potrzebami i uwzgl^dnia specyficzne 

potrzeby studentow/pracownikow uczelni?

Ciekawq praktykq, znanq i stosowanq przez 52% przebadanych uczelni, jest oferowanie 

wsparcia osobom ze szczegolnymi potrzebami przez przeszkolonych studentow (w formie 

wolontariatu). Jednakze 48% uczelni nie organizuje takiego wolontariatu (wykres nr 7, 

odpowiedzi udzielilo 58 uczelni).

Wykres nr 7.

Czy na uczelni sq przeszkoleni studenci, ktorzy oferujq 
wsparcie studentom ze szczegolnymi potrzebami w formie 

wolontariatu?

■ TAK BNIE
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Dost^pnosc architektoniczna

W tej czqsci sprawdzono czy i w jakim stopniu uczelnie posiadajq dostosowania 

architektoniczne, zapewniajqce dostqpnosc budynkow, z ktorych korzystajq osoby 

ze szczegolnymi potrzebami w procesie rekrutacji oraz edukacji. Poszczegolne obszary 

dostepnosci architektonicznej byly oceniane w skali pi^ciostopniowej, gdzie 1 oznaczalo 

wcale lub niewiele, 2 - mniej niz polowa, 3 - polowa, 4 - wiqcej niz polowa, 5 - 

wszystkie.

Pierwsze pytanie sprawdzalo dostepnosc miejsc parkingowych dla osob 

z niepelnosprawnosciq w poblizu wejscia glownego poszczegolnych wydzialow. Zaledwie 

3% uczelni nie posiada takich miejsc parkingowych lub ma ich niewiele. Zdecydowanie 

wiecej, czyli 41% uczelni zdeklarowalo, ze ma ich wiecej niz polowa, a 35% uczelni, 

ze wszystkie miejsca parkingowe sq dostqpne dla osob z niepelnosprawnosciami. 

Pozostale odpowiedzi: 6% - mniej niz polowa, 14% - polowa. Odpowiedzi zostaly 

zaprezentowane na wykresie nr 8.1.

Wykres nr 8.1.

Miejsca parkingowe dla osob z niepelnosprawnosciq w poblizu 
wejscia glownego poszczegolnych wydzialow.
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Nastepnie zapytano o ilosc dostepnych wejsc glownych do budynkow. Najwiecej 

z ankietowanych uczelni (48%) posiada wiecej niz polowe dostepnych wejsc.

30% uczelni zdeklarowalo, ze wszystkie wejscia do budynkow sq dostepne, natomiast 

2%, ze niewiele lub w ogole nie posiadajq takich wejsc. 11% ankietowanych uczelni 

wskazalo odpowiedz, ze mniej niz polowa, a 10%, ze polowa (wykres nr 8.2).

Wykres nr 8.2.

Dostepne wejscia glowne do budynkow.

17% uczelni wskazalo w ankiecie, ze wszystkie ich sale zajeciowe i egzaminacyjne 

sq wolne od barier architektonicznych, a 30%, ze polowa ich sal spelnia to kryterium. 

Natomiast najwiecej uczelni, czyli 38%, posiada wiecej niz polowe dostepnych sal 

zajeciowych i egzaminacyjnych. 11% uczelni wybralo odpowiedz, ze mniej niz polowa. 

Najmniej, czyli 3% uczelni wskazalo, ze w ogole lub w niewielkim stopniu spelniajq 

to kryterium. Wyniki przedstawia wykres nr 8.3.
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Wykres nr 8.3.

Wolne od barier architektonicznych sale zaj^ciowe 
i egzaminacyjne.

Najwi^cej, czyli 29% ankietowanych uczelni odpowiedzialo, ze polowa ich elementow 

i urzqdzen elektronicznych, jak np. dzwonki, domofony, elektroniczne czujniki chipowe, 

ktore znajdujq si§ w budynkach, jest zamontowanych na odpowiedniej dla osob 

ze szczegolnymi potrzebami, wysokosci. Natomiast 21% uczelni zdeklarowalo, 

ze wszystkie takie elementy i urzqdzenia znajdujq si§ na odpowiedniej wysokosci, 

a 27%, ze wi^cej niz polowa spelnia to kryterium dost^pnosci. 6% ankietowanych uczelni 

wskazalo odpowiedz, ze w ogole lub niewiele, a 17%, ze mniej niz polowa (wykres 8.4).
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Wykres nr 8.4.

Elementy i urzqdzenia elektroniczne (dzwonki, domofony, 
elektroniczne czujniki chipowe itp.) sq zamontowane na 

odpowiedniej dla osob ze szczegolnymi potrzebami wysokosci.

Kolejne pytanie weryfikowalo dostepnosc toalet. Jak pokazuje wykres nr 8.5, najwiecej, 

czyli 44% uczelni odpowiedzialo, ze posiadajq wiecej niz polowe dostepnych toalet, 

natomiast 3%, ze niewiele lub w ogole. Mniej niz polowe posiada 10% uczelni, polowe 

22%, a wszystkie 21%.

Wykres nr 8.5.

Dostepne toalety.

W ankiecie sprawdzono rowniez, czy uczelnie stosujq w swoich budynkach

(np. w windach) systemy udzwiekawiajqce. 13% uczelni odpowiedzialo, ze niewiele lub
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w ogole nie stosuje takich systemow. Pozostale wyniki, to 14% uczelni - mniej niz 

polowa, 22% - polowa, 38% - wiecej niz polowa. Najwyzszy poziom tej dostepnosci (5- 

wszystkie) wybralo 13% uczelni. Wyniki przedstawia wykres nr 8.6.

Wykres nr 8.6.

W budynkach (np. w windach) zamontowane sq systemy

W badaniu zapytano rowniez, czy uczelnie stosujq oznakowania w alfabecie Braille’a. 

Najwiecej uczelni, czyli 37% odpowiedzialo, ze w niewielkim stopniu lub w ogole. 

Nastepnie 22% wybralo odpowiedz, ze mniej niz polowa, 13% - polowa, 17% - wiecej niz 

polowa. Na najwyzszym poziomie ocenilo ten element dostosowania do potrzeb osob 

ze szczegolnymi potrzebami najmniej ankietowanych uczelni, czyli 11% (wykres nr 8.7)
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Wykres nr 8.7.

Oznakowania w alfabecie Braille’a, np. sal wykladowych.

Kontrastowe lub fakturowe oznaczenia nawierzchni to ostatni element dost^pnosci 

architektonicznej, ktory sprawdzono w ankiecie. 38% uczelni wskazalo, ze w niewielkim 

stopniu lub w ogole nie stosujq takich oznaczen, 27% ocenilo to kryterium na 3 (polowa), 

Pozostale uczelnie wskazaly odpowiedzi: 24% - 2 (mniej niz polowa), a 14% - 4 (wi^cej 

niz polowa). Natomiast, najwyzszy poziom tej dost^pnosci (5-wszystkie) wybralo 5% 

uczelni. Odpowiedzi zostaly zaprezentowane na wykresie nr 8.8.

Wykres nr 8.8.

Kontrastowe lub fakturowe oznaczenia nawierzchni.
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Dostepnosc cyfrowa

W tej czesci ankiety zapytano uczelnie czy posiadajq strony internetowe oraz aplikacje 

mobilne (w tym elektroniczny portal rekrutacyjny) zgodne z aktualnie obowiqzujqcymi 

standardami dostepnosci dla osob ze szczegolnymi potrzebami (obecnie WCAG 2.1 AA). 

Uczelnie dokonywaly oceny sytuacji dostepnosci cyfrowej, wybierajqc jednq z opcji 

w skali pieciostopniowej: 1 - wcale lub najslabiej, 2 - slabiej, 3 - trudno powiedziec, 

4 - mocniej, 5 - najmocniej.

Wykres nr 9.1.

Czy uczelnia posiada strony internetowe oraz aplikacje mobilne 
(w tym elektroniczny portal rekrutacyjny) zgodne z aktualnie 

obowiqzujqcymi standardami dostepnosci dla osob 
ze szczegolnymi potrzebami (obecnie WCAG 2.1 AA)?

Najwiecej, czyli 37% uczelni odpowiedzialo, ze trudno powiedziec i ocenily swojq 

dostepnosc na 3. Najmniej, czyli 3%, wybralo najnizszy poziom dostepnosci.

Po 22% ankietowanych uczelni zdeklarowalo, ze posiadajq strony internetowe i aplikacje 

mobilne zgodne z WCAG 21.AA na poziomie 2 (slaby) i 4 (mocny).

Jak pokazuje wykres nr 9.1, najwyzej swojq dostepnosc ocenilo 16% uczelni.
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Dostepnosc informacyjno - komunikacyjna

Uczelnie poproszono rowniez o dokonanie oceny sytuacji w obszarze dostepnosci 

informacyjno-komunikacyjnej, wybierajqc jednq z opcji, zaznaczajqc odpowiedz TAK lub 

NIE lub zgodnie z podanq skalq ocen od 1 do 5 (1 - wcale lub niewiele, 2 - mniej niz 

polowa, 3 - polowa, 4- wiecej niz polowa, 5 - wszystkie).

Pierwsze pytanie dotyczylo dostepnosci materialow dydaktycznych. Najwiecej uczelni, 

czyli 43% wskazalo, ze wiecej niz polowa ich materialow dydaktycznych jest dostepna 

i dostarczana w formie dostosowanej dla osob ze szczegolnymi potrzebami. Natomiast, 

21% uczelni zdeklarowalo, ze wszystkie ich materialy sq dostepne. Mniej niz polowe 

dostepnych i dostarczanych w formie dostosowanej materialow dydaktycznych posiada 

11% uczelni, a polowe ze wszystkich 24% uczelni (wykres nr 10.1).

Wykres nr 10.1.

Czy materialy dydaktyczne sq dostepne i dostarczane w formie 
dostosowanej dla osob ze szczegolnymi potrzebami?

45%

40%

35%

30%
25%

20%

15%

10%

5%

0%
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Nast^pnie, zweryfikowano dost^pnosc materialow egzaminacyjnych. Najwi^cej uczelni, 

czyli 41%, zdeklarowalo, ze wi^cej niz polowa ich materialow egzaminacyjnych jest 

dost^pna i dostarczana w formie dostosowanej dla osob ze szczegolnymi potrzebami. 

Wszystkie materialy egzaminacyjne, ktore sq dostqpne i dostarczane w odpowiedni 

sposob, posiada 29% uczelni, a polowq ze wszystkich 22% uczelni. Natomiast, najmniej 

uczelni, czyli 3%, odpowiedzialo, ze wcale lub niewiele ich materialow egzaminacyjnych 

jest dostqpnych, a 5% uczelni, ze mniej niz polowa. Wynika przedstawia wykres nr 10.2.

Wykres nr 10.2.

Czy materialy egzaminacyjne sq dostqpne i dostarczane 
w formie dostosowanej dla osob ze szczegolnymi potrzebami?
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Z kolei materialy promocyjne nie sq (lub w niewielkim stopniu) dostepne i dostarczane 

w formie dostosowanej dla osob ze szczegolnymi potrzebami na 30% ankietowanych 

uczelniach. 11% uczelni zdeklarowalo, ze mniej niz polowa, a 8%, ze wszystkie 

ich materialy promocyjne spelniajq wymagania dostepnosci. Natomiast 19% uczelni 

posiada polowe, a 32% wiecej niz polowe dostepnych materialow promocyjnych (wykres 

nr 10.3).

Wykres nr 10.3.

Czy materialy promocyjne sq dostepne i dostarczane w formie 
dostosowanej dla osob ze szczegolnymi potrzebami?
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Jak pokazuje wykres nr 10.4, tylko po 13% ankietowanych uczelni odpowiedzialo, 

ze wszystkie lub wi^cej niz polowa publikowanych i prezentowanych przez nich 

materialow multimedialnych jest rozszerzona o tlumaczenia na j$zyk migowy, napisy dla 

nieslyszqcych i audiodeskrypcj^. Najwi^cej, czyli 44% uczelni, wskazalo, ze wcale lub 

niewiele takich materialow jest odpowiednio dostosowanych. Natomiast, mniej niz polow§ 

posiada 21% uczelni, a polowQ 10%.

Wykres nr 10.4.

Czy publikowane i prezentowane materialy multimedialnie 
sq rozszerzone o tlumaczenia na j^zyk migowy, napisy dla 

nieslyszqcych i audiodeskrypcj^?
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Zdecydowana wi^kszosc uczelni, czyli 92%, umozliwia studentom korzystanie 

z urzqdzeh, technologii wspierajqcych oraz z dostosowanych stanowisk podczas zaj^c, 

egzaminow oraz obslugi administracyjnej, a 94% uczelni zapewnia takze wsparcie 

asystenta/doradcy podczas zaj^c, egzaminow oraz obslugi administracyjnej (wykresy 

nr 10.5 i 10.6).

Wykres nr 10.5.

Czy studenci majq mozliwosc korzystania z urzqdzeh, 
technologii wspierajqcych oraz dostosowanych stanowisk 
podczas zaj^c, egzaminow oraz obslugi administracyjnej?

■ TAK bNIE

Wykres nr 10.6.

Czy studenci majq mozliwosc korzystania ze wsparcia 
asystenta/doradcy podczas zaj^c, egzaminow oraz obslugi 

administracyjnej?

■ TAK bNIE
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Ponad polowa uczelni (59%) zapewnia uslugi tlumacza j^zyka migowego (w tym 

tlumacza on-line) podczas zaj^c, egzaminow oraz obslugi administracyjnej. Natomiast 

41% uczelni nie oferuje takiego wsparcia (wykres nr 10.7).

Wykres nr 10.7.

Czy uczelnia zapewnia uslugi tlumacza j^zyka migowego 
(w tym tlumacza on-line) podczas zaj^c, egzaminow oraz 

obslugi administracyjnej?
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Wi^kszosc uczelni, czyli 90%, oferuje dostosowane, indywidualne konsultacje oraz 

doradztwo (w tym on-line) dla studentow ze szczegolnymi potrzebami, dotyczqce 

ich obecnej sytuacji akademickiej, wsparcia w procesie rekrutacji (w tym pomoc 

w wyborze kierunku studiow) oraz edukacji, a takze rozwiqzan technologicznych, 

wspierajqcych i alternatywnych. Zdecydowanie mniej uczelni, czyli 10%, nie zapewnia 

takich uslug (wykres nr 10.8).

Wykres nr 10.8

Czy uczelnia oferuje dostosowane indywidualne konsultacje oraz 
doradztwo (w tym on-line) dla studentow ze szczegolnymi 

potrzebami, dotyczqce ich obecnej sytuacji akademickiej, wsparcia 
w procesie rekrutacji (w tym pomoc w wyborze kierunku st

■ TAK bNIE
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Jak pokazuje wykres nr 10.9, 60% uczelni zapewnia szkolenia umozliwiajqce orientacje 

przestrzennq na terenie uczelni, natomiast 40% nie ma takiej dost^pnej opcji.

Wykres nr 10.9

Czy uczelnia zapewnia szkolenie umozliwiajqce oriental 
przestrzennq na terenie uczelni?

■ TAK bNIE
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Dost^pnosc zaj^c dydaktycznych

W tej czesci ankiety dokonano oceny sytuacji dostepnosci zajec dydaktycznych 

na uczelni. 65% uczelni dostosowuje forme oraz harmonogram zajec dydaktycznych oraz 

egzaminow dla studentow ze szczegolnymi potrzebami. Natomiast 35% uczelni nie 

zapewnia takich udogodnien (wykres nr 11.1).

Wykres nr 11.1

Czy uczelnia dostosowuje forme oraz harmonogram zajec 
dydaktycznych oraz egzaminow dla studentow ze szczegolnymi 

potrzebami?
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Zdecydowana wi^kszosc - 94% uczelni - oferuje mozliwosc wyboru alternatywnego 

sposobu uczestnictwa w zaj^ciach oraz egzaminach (np. poprzez uczestnictwo 

za pomocq wideokonferencji, dopuszczalnq wi^kszq liczbe godzin nieobecnosci z opcjq 

nadrobienia ich w inny sposob, zaj^cia indywidualne, wydluzenie czasu trwania 

egzaminu lub zaliczenia). Jedynie 6% uczelni nie zapewnia takiej alternatywy (wykres 

nr 11.2).

Wykres nr 11.2

Czy uczelnia oferuje mozliwosc wyboru alternatywnego 
sposobu uczestnictwa w zaj^ciach oraz egzaminach?
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56% uczelni oferuje mozliwosc uczestnictwa w zaj^ciach wychowania fizycznego 

w formie dostosowanej do specyficznych potrzeb studentow, natomiast 44% nie 

ma takiej dost^pnej opcji (wykres nr 11.3).

Wykres nr 11.3.

Czy uczelnia oferuje mozliwosc uczestnictwa w zaj^ciach 
wychowania fizycznego w formie dostosowanej do 

specyficznych potrzeb?

■ TAK bNIE

54% uczelni proponuje uczestnictwo w lektoratach w formie dostosowanej

do specyficznych potrzeb studentow, natomiast 46% nie stwarza takiej mozliwosci 

(wykres nr 11.4).

Wykres nr 11.4.

Czy uczelnia oferuje mozliwosc uczestnictwa w lektoratach 
w formie dostosowanej do specyficznych potrzeb?

■ TAK bNIE
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Dodatkowe zaj^cia dydaktyczne w ramach obowiqzkowych przedmiotow dla studentow 

ze szczegolnymi potrzebami proponuje 40% uczelni. Pozostale ankietowane uczelnie 

(60%) nie oferujq takich uslug wsparcia. Wyniki ilustruje wykres nr 11.5.

Wykres nr 11.5.

Czy uczelnia oferuje dodatkowe zaj^cia dydaktyczne 
w ramach obowiqzkowych przedmiotow dla studentow 

ze szczegolnymi potrzebami?
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Podstawy prawne

W ostatniej czesci ankiety zapytano o podstawy prawne, obowiqzujqce na uczelniach. 

Zdecydowana wi^kszosc, czyli 81%, uczelni posiada standardy regulujqce prawa 

i obowiqzki studentow ze szczegolnymi potrzebami. Natomiast 19% uczelni nie ma takich 

podstaw prawnych (wykres nr 12.1).

Standardy, regulujqce prawa i obowiqzki kadry dydaktycznej, uwzgl^dniajqce studentow 

ze szczegolnymi potrzebami, istniejq na 73% uczelni. Pozostale, ankietowane, uczelnie 

(27%) nie posiadajq takich regulacji (wykres nr 12.2).

Specyfikacja przepisow (liczba ustaw, rozporzqdzen, regulaminow wewn^trznych) 

na poszczegolnych uczelniach jest dosyc zroznicowania. Kwestie te regulujq zarowno 

regulaminy studiow oraz jednostek, jak i poszczegolne rozporzqdzenia, dekrety, a takze 

ogolne standardy prawne, jakie obowiqzujq w danym kraju.

Wykres nr 12.1.

Czy istniejq uczelnianie standardy regulujqce prawa i obowiqzki 
studentow ze szczegolnymi potrzebami?
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Wykres nr 12.2.

Czy istniejq uczelnianie standardy regulujqce prawa i obowiqzki 
kadry dydaktycznej, uwzgl^dniajqce studentow 

ze szczegolnymi potrzebami?
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Podsumowanie wynikow ankiet

Najwiqcej uczelni przewiduje wsparcie dla studentow z niepelnosprawnosciq ruchowq, 

studentow z niepelnosprawnosciq wzrokowq oraz studentow z niepelnosprawnosciq 

sluchowq. Przeprowadzanie analizy specyficznych potrzeb studentow i pracownikow 

oraz powolywanie osoby lub jednostki organizacyjnej, ktora zajmujq sie dostepnosciq 

nalezq do bardzo czesto stosowanych form wsparcia. Na uczelniach istniejq rowniez 

biura lub sq powolywane osoby dedykowane studentom ze szczegolnymi potrzebami, 

posiadajqce odpowiednie informacje i wiedze. Ponadto, na niektorych uczelniach istniejq 

jednostki, ktore wspierajq rowniez kadre dydaktycznq w tym obszarze oraz organizujq 

specjalistyczne szkolenia dla pracownikow uczelni. Dosyc czestq spotykanq praktykq jest 

organizowanie specjalistycznych szkolen dla kadry z zakresu ksztalcenia i komunikacji 

z osobami ze szczegolnymi potrzebami. Istotnq i waznq kwestiq jest organizowanie 

ewakuacji w sposob bezpieczny dla studentow i pracownikow ze specyficznymi 

potrzebami. Wiekszosc uczelni zapewnia bezpiecznq ewakuacje, ktora uwzglednia 

specyficzne potrzeby studentow i pracownikow. Ciekawym udogodnieniem, stosowanym 

przez wiele uczelni, jest oferowanie wsparcia osobom ze szczegolnymi potrzebami przez 

przeszkolonych studentow w formie wolontariatu. Pojawil sie komentarz, iz sq to czesto 

pracownicy wyspecjalizowanych osrodkow dla studentow o szczegolnych potrzebach.

W obszarze dostepnosci architektonicznej standardem jest posiadanie odpowiedniej 

liczby miejsc parkingowych dla osob z niepelnosprawnosciq w poblizu wejsc glownych, 

dostepnych wejsc do budynkow oraz wolnych od barier architektonicznych sal 

zajeciowych i egzaminacyjnych. W mniejszym stopniu, do stosowanych przez uczelnie 

udogodnien dla osob ze szczegolnymi potrzebami nalezy rowniez montowanie 

na odpowiedniej wysokosci elementow i urzqdzen elektronicznych, posiadanie 

(odpowiedniej liczby?) dostepnych toalet, a takze systemow udzwiekawiajqcych w swoich 

budynkach (np. w windach). Wedlug przeprowadzonych ankiet, stosowanie oznakowan 

w alfabecie Braille’a (np. sal wykladowych) oraz kontrastowych lub fakturowych oznaczen 

nawierzchni jest stosowanie w duzo mniejszym stopniu.

Dostepnosc cyfrowa rowniez nalezy do standardow obecnych na uczelniach, jednakze 

nie na najwyzszym poziomie. Uczelnie powinny posiadac strony internetowe oraz 

aplikacje mobilne (w tym elektroniczny portal rekrutacyjny) zgodne z aktualnie
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obowiqzujqcymi kryteriami dostepnosci dla osob ze szczegolnymi potrzebami (obecnie 

WCAG 2.1 AA).

Stosowanie dostepnych materialow dydaktycznych i egzaminacyjnych oraz dostarczanie 

ich w formie dostosowanej dla osob ze szczegolnymi potrzebami jest standardem 

w obszarze dostepnosci informacyjno - komunikacyjnym. Natomiast, w mniejszym 

stopniu, oferowane sq dostepne materialy promocyjne, a takze materialy multimedialne 

rozszerzone o tlumaczenia na jezyk migowy, napisy dla nieslyszqcych i audiodeskrypcje. 

Zdecydowana wiekszosc uczelni umozliwia studentom korzystanie z urzqdzen, 

technologii wspierajqcych oraz z dostosowanych stanowisk podczas zajec, egzaminow 

oraz obslugi administracyjnej, a takze wsparcie asystenta/doradcy podczas zajec, 

egzaminow oraz obslugi administracyjnej. Bardzo czesto spotykanq formq wsparcia 

na uczelniach jest oferowanie dostosowanych, indywidualnych konsultacji oraz 

doradztwa (w tym on-line) dla studentow ze szczegolnymi potrzebami, dotyczqcych 

ich obecnej sytuacji akademickiej, wsparcia w procesie rekrutacji (w tym pomoc 

w wyborze kierunku studiow) oraz edukacji, a takze rozwiqzan technologicznych, 

wspierajqcych i alternatywnych. Natomiast mniej spotykane formy wsparcia 

to zapewnienie uslugi tlumacza jezyka migowego (w tym tlumacza on-line) podczas 

zajec, egzaminow oraz obslugi administracyjnej oraz organizowanie szkolen, 

umozliwiajqcych orientacje przestrzennq na terenie uczelni.

W celu zwiekszenia dostepnosci zajec dydaktycznych dla studentow ze szczegolnymi 

potrzebami, spora czesc uczelni dostosowuje forme oraz harmonogram zajec 

dydaktycznych oraz egzaminow dla studentow ze szczegolnymi potrzebami. 

Zdecydowana wiekszosc uczelni proponuje rowniez mozliwosc wyboru alternatywnego 

sposobu uczestnictwa w zajeciach oraz egzaminach (np. poprzez uczestnictwo 

za pomocq wideokonferencji, dopuszczalnq wiekszq liczbe godzin nieobecnosci z opcjq 

nadrobienia ich w inny sposob, zajecia indywidualne, wydluzenie czasu trwania 

egzaminu lub zaliczenia). Inne formy wsparcia, spotykane na uczelniach, to mozliwosc 

uczestnictwa w zajeciach wychowania fizycznego oraz w lektoratach w formie 

dostosowanej do specyficznych potrzeb studentow. Natomiast, znacznie mniej uczelni 

zapewnia dodatkowe zajecia dydaktyczne w ramach obowiqzkowych przedmiotow dla 

studentow ze szczegolnymi potrzebami.
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Na wi^kszosci uczelniach istniejq standardy, regulujqce prawa i obowiqzki kadry 

dydaktycznej, uwzgl^dniajqce studentow ze szczegolnymi potrzebami oraz standardy 

regulujqce prawa i obowiqzki tychze studentow.
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Lista ustug wsparcia

Na podstawie przeprowadzonych badan zebrano stosowane uslugi wsparcia i stworzono 

przyklad uniwersalnego i elastycznego systemu wsparcia studentow 

z niepelnosprawnosciami na wyzszych uczelniach w obszarze architektonicznym, 

cyfrowym, informacyjnym - komunikacyjnym, dostepnosci zajec dydaktycznych, podstaw 

prawnych oraz innych, takich jak ewakuacja, szkolenia, swiadomosc.

1. Analiza specyficznych potrzeb studentow i pracownikow.

2. Biura lub poszczegolne osoby, dedykowane studentom ze szczegolnymi 

potrzebami, posiadajqce odpowiednie informacje i wiedze (rowniez wspieranie 

pracownikow uczelni).

3. Specjalistyczne szkolenia dla kadry z zakresu ksztalcenia i komunikacji z osobami 

ze szczegolnymi potrzebami.

4. Organizacja ewakuacji w sposob bezpieczny dla studentow i pracownikow 

ze specyficznymi potrzebami.

5. Dostosowanie starszych budynkow wedlug mozliwosci, projektowanie nowych 

wedlug standardow dostepnosci i projektowania uniwersalnego, m.in.:

a. miejsc parkingowych dla osob z niepelnosprawnosciami w poblizu wejsc 

glownych,

b. dostepne wejscia do budynkow,

c. wolne od barier architektonicznych sale zajeciowe i egzaminacyjne,

d. dostepne toalety,

e. zamontowanie na odpowiedniej wysokosci elementow i urzqdzen 

elektronicznych,

f. systemy udzwiekawiajqce w budynkach (np. w windach).

6. Strony internetowe oraz aplikacje mobilne (w tym elektroniczny portal 

rekrutacyjny) zgodne z aktualnie obowiqzujqcymi kryteriami dostepnosci dla osob 

ze szczegolnymi potrzebami (obecnie WCAG 2.1 AA).

7. Dostepne materialy dydaktyczne i egzaminacyjne, dostarczanie w formie 

dostosowanej dla osob ze szczegolnymi potrzebami.

8. Dostosowana forma oraz harmonogram zajec dydaktycznych oraz egzaminow dla 

studentow ze szczegolnymi potrzebami.

9. Alternatywne sposoby uczestnictwa w zajeciach oraz egzaminach.
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10. Mozliwosc uczestnictwa w zaj^ciach wychowania fizycznego oraz w lektoratach 

w formie dostosowanej do specyficznych potrzeb studentow.

11. Technologie wspierajqce oraz dostosowane stanowiska podczas zaj^c, 

egzaminow oraz obslugi administracyjnej.

12. Wsparcie asystenta/doradcy podczas zaj^c, egzaminow oraz obslugi 

administracyjnej.

13. Wsparcie studentow ze szczegolnymi potrzebami przez przeszkolonych studentow 

w formie wolontariatu.

14. Standardy, regulujqce prawa i obowiqzki kadry dydaktycznej uwzgl^dniajqce 

studentow ze szczegolnymi potrzebami oraz standardy regulujqce prawa 

i obowiqzki tychze studentow.

Pozostale, rekomendowane uslugi wsparcia to:

a. usluga tlumacza j^zyka migowego (w tym tlumacza on-line) podczas zaj^c, 

egzaminow oraz obslugi administracyjnej,

b. szkolenia, umozliwiajqce orientacje przestrzennq na terenie uczelni,

c. dodatkowe zaj^cia dydaktyczne w ramach obowiqzkowych przedmiotow, 

d. dost^pne materialy promocyjne, a takze materialy multimedialne 

rozszerzone o tlumaczenia na j^zyk migowy, napisy dla nieslyszqcych 

i audiodeskrypcj^,

e. oznaczenia w alfabecie Braille’a (np. sal wykladowych),

f. kontrastowe lub fakturowe oznaczenia nawierzchni.
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Lista uczelni, ktore braly udzial w badaniu

Dzi^kujemy uczelniom, ktore wzi^ly udzial w badaniu i tym samym przyczynily si^ 

do powstania tego raportu i wypracowania listy uslug wsparcia dla studentow 

ze szczegolnymi potrzebami na wyzszych uczelniach.

1. Charles University

2. Masaryk University

3. Commenius University Bratislava

4. Palacky University

5. Brno University of Technology

6. Czech Technical University in Prague

7. University of Economics

8. VSB Technical University of Ostrava

9. Mendel University Brno

10. Tomas Bata University in Zkn

11. University of Ostrava

12. University of Presov

13. University of Hradec Kralove

14. University of Veterinary and Farmaceutical Sciences

15. Varna Medical University

16. University of Veliko Tarnovo

17. Saint Petersburg University: SPBU

18. South Ural State University

19. University of Tokyo

20. Sofia University, "St. Kliment Ohridski"

21. Shumen University "Bishop Konstantin of Preslav"

22. Varna Free Univercity

23. Trakia University - Stara Zagora

24. Sofia Medical University

25. Law on Higher Education

26. Medical University - Plovdiv

27. Universitat Stuttgart

28. University of Iceland
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29. Universitat Autonoma de Barcelona (UAB)

30. Vrije Universiteit Brussel

31. European University Viadrina Frankfurt

32. Universita degli Studi di Padova

33. Politechnika Wroclawska

34. Uniwersytet w Bialymstoku

35. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

36. Politechnika Bialostocka

37. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

38. Uniwersytet Gdanski

39. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

40. Uniwersytet Jagiellonski

41. Uniwersytet Warszawski

42. Uniwersytet Szczecinski

43. Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie

44. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Witelona w Legnicy

45. Politechnika Lodzka

46. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Raciborzu

47. Politechnika Warszawska

48. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

49. AWF Wroclaw

50. Krakowska Wyzsza Szkola Promocji Zdrowia

51. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

52. Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie

53. Universita di Roma LUMSA

54. Universita Cattolica del Sacro Cuore

55. Universita degli Studi di Palermo

56. Universidad de Deusto

57. Universiti Malaysia Pahang

58. "Angel Kanchev" University of Ruse

59. Technical University Gabrovo

60. University of Economics - Varna

61. Technical University - Varna
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62. Brunel University London

63. Tallinn University
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