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Procedura zapewnienia dostępności procesu dydaktycznego studentom z niepełnosprawnościami 

oraz studentom ze szczególnymi potrzebami 

 

         § 1 

Zasady ogólne  

 

1. Studenci z niepełnosprawnością oraz studenci ze szczególnymi potrzebami mogą wnioskować 

o przyznanie wsparcia w zapewnieniu dostępności procesu dydaktycznego w formie: 

a )  dostosowania materiałów dydaktycznych,  

b )  dostosowania materiałów egzaminacyjnych, 

c) dostosowania pism urzędowych,  

d) dostosowania uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych,  

e) dostosowania zaliczeń i egzaminów.  

2. Dostosowanie procesu dydaktycznego do potrzeb studentów z niepełnosprawnością, musi być 

realizowane przy utrzymaniu obowiązujących standardów i zgodnie z siedmioma zasadami 

wsparcia edukacyjnego, o których mowa w § 1 Polityki. 

 

            § 2 

Tryb, warunki oraz sposób zapewnieni a dostępności procesu dydaktycznego  

 

1. Tryb, warunki i sposób przyznania wsparcia określa Regulamin przyznawania wsparcia dla osób 

z niepełnosprawnościami lub ze szczególnymi potrzebami w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia 

w Warszawie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Polityki. 

2. Zgłaszanie potrzeb w zakresie dostosowania procesu dydaktycznego musi następować 

z wyprzedzeniem koniecznym do wprowadzenia dostosowań wnioskowanych przez studenta z 

niepełnosprawnością, a także przeprowadzenia analizy w zakresie zasad dostosowania. 

 

      § 3 

Zapewnienie dostosowania materiałów dydaktycznych, egzaminacyjnych  

i  pism urzędowych  

 

1. Wniosek dotyczący dostosowania materiałów dydaktycznych, egzaminacyjnych i pism 

urzędowych student niepełnosprawny kieruje do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. 

2. Dostosowanie materiałów dydaktycznych, egzaminacyjnych i pism urzędowych odbywa się 

poprzez: 
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a) zapewnianie materiałów, pism urzędowych w wersji tekstowej – m.in. optyczne 

rozpoznawanie znaków, OCR ; 

b) przygotowanie materiałów w wersji elektronicznej, w tym opisów dla treści nietekstowych; 

c) zapewnianie materiałów i pism urzędowych w alfabecie Braille’a; 

d) zapewnianie materiałów i pism urzędowych w druku powiększonym; 

e) przygotowywanie grafik wypukłych;  

f) przygotowywanie materiałów dydaktycznych dedykowanych pod konkretny rodzaj 

niepełnosprawności np. w alfabecie Braille’a; 

g) zapewnianie notatek dydaktycznych poprzez świadczenie usług asystentów;  

h) zapewnianie stanowisk wyposażonych w ksero, skaner, oprogramowanie OCR do 

samodzielnego tworzenia wersji dostępnych;  

i) dostęp do zasobów bibliotek cyfrowych. 

 

§ 4 

Zapewnienie dostępności zajęć  dydaktycznych 

 

1. W przypadku, gdy niepełnosprawność wyklucza udział w studenta w standardowym trybie 

prowadzenia zajęć student ma prawo wnioskować o dostosowanie zajęć dydaktycznych do jego 

potrzeb. 

2. Dostosowanie sposobu uczestnictwa w zajęciach może polegać w szczególności na: 

a) zapewnieniu form zajęć dydaktycznych dostosowanych do indywidulanych potrzeb 

studentów z niepełnosprawnością,  w tym również zajęć praktycznych; 

b) odbywaniu zajęć na parterze lub w budynku przystosowanym do potrzeb osób z 

niepełnosprawnością;  

c) wyznaczeniu dla osób niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących lub 

niewidomych niezmiennego miejsca w sali dydaktycznej w trakcie trwania określonych 

zajęć; 

d) nagrywania za  pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz zajęć (dydaktycznych) – 

ta forma dostosowania wymaga od studenta złożenia stosownego oświadczenia o ochronie 

praw autorskich i wykorzystaniu zarejestrowanych materiałów wyłącznie na użytek 

prywatny; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do tej procedury; 

e) indywidualnej organizacji studiów. 

3. Decyzje w zakresie dostosowania zajęć dydaktycznych do potrzeb studenta niepełnosprawnego 

w tym studenta ze szczególnymi potrzebami podejmuje Pełnomocnik Rektora ds. Osób 

Niepełnosprawnych. 
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4. O zgodzie na dostosowanie sposobu uczestnictwa studenta w zajęciach dydaktycznych do jego 

indywidualnych potrzeb nauczyciele akademiccy lub inne osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne 

są informowane przez Pełnomocnika. 

5. Po przedstawieniu nauczycielowi akademickiemu bądź innej osobie prowadzącej zajęcia sposobu 

dostosowania uczestnictwa studenta w zajęciach określana jest strategia edukacyjna 

przedstawiana studentowi z niepełnosprawnością przez osobę odpowiedzialną za dany moduł, 

którego dotyczy dostosowanie. 

 

§ 5 

Zapewnienie dostępności udziału w zaliczeniach i  egzaminach  

 

1. W przypadku, gdy niepełnosprawność studenta nie pozwala mu na udział w zaliczeniach lub 

egzaminach w trybie standardowym, student ma prawo wnioskować o dostosowanie formy zaliczeń 

lub egzaminów do jego potrzeb. 

2. Dostosowanie sposobu uczestnictwa studenta procesie weryfikacji efektów uczenia się może 

odbywać się poprzez:  

1) zapewnienie dostępnej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb formy: forma pisemna, 

pisemna na komputerze, zdalna lub ustna; 

2) wybór miejsca prowadzenia zaliczenia lub egzaminu; 

3) weryfikację efektów uczenia się wspólnie z innymi osobami lub osobno, w Biurze ds. Osób 

Niepełnosprawnych; 

4) dostępność materiałów egzaminacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób 

z niepełnosprawnością; 

5) optymalne dostosowanie czasu na zaliczenie lub egzamin, tj. jego wydłużenie o 50% czasu 

standardowego; 

6) podział zaliczenia lub egzaminu na odpowiednio krótsze części konieczne do zweryfikowania 

całości efektów uczenia się; 

7) zapewnienie asystenta; 

8) zapewnienie tłumacza polskiego języka migowego. 

3. Decyzje w zakresie dostosowania sesji do potrzeb studenta niepełnosprawnego, w tym studenta ze 

szczególnymi potrzebami podejmuje Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. 

4. O zgodzie dla studenta na skorzystanie z możliwości dostosowania uczestnictwa w zajęciach 

dydaktycznych do jego indywidualnych potrzeb, nauczyciele akademiccy lub inne osoby 

prowadzące zajęcia dydaktyczne, są informowane przez Pełnomocnika. 
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Załącznik nr 1 do Procedury zapewnienia dostępności procesu dydaktycznego 

studentom z niepełnosprawnościami oraz studentom ze szczególnymi potrzebami 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Niniejszym potwierdzam, iż zarejestrowany w trakcie zajęć dydaktycznych dźwięk i obraz 

będę wykorzystywać wyłącznie na użytek prywatny. Zobowiązuję się również do ochrony 

zarejestrowanych materiałów zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 wraz z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

 

Data i podpis studenta 

 


