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Uczelnia bez barier !

Wspieramy studentów
z niepełnosprawnościami
poprzez:
• likwidację barier
architektonicznych na terenie
kampusu Uczelni,
• wyposażanie sal oraz Biblioteki
w specjalistyczny sprzęt
ułatwiający proces kształcenia
adekwatnie do potrzeb,
• dostosowanie formy egzaminów
do indywidualnych możliwości,
• organizowanie nieodpłatnych
dodatkowych zajęć, np. lektoratów
z języków obcych,

Kontakt:
Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych
tel. 76 723 22 34, tel. kom. 601 183 555
Biuro dla Studentów Niepełnosprawnych
pokój 131 w budynku A
tel. 76 723 22 24, 76 723 22 29
Rada Studentów Niepełnosprawnych
pokój 15 w budynku D

• pomoc asystenta dla osoby
ze znacznym stopniem
niepełnosprawności,

s

Studiuj u na

Wspieramy naszych studentów w procesie edukacji,
zarówno tych z okresowymi,
jak i trwałymi ograniczeniami sprawności.

Serdecznie zapraszamy
do skorzystania z naszej oferty

• możliwość nieodpłatnych
konsultacji z doświadczonymi
specjalistami: psychologiem
i pedagogiem,
• pomoc materialną w formie
stypendium specjalnego
dla osób niepełnosprawnych,
• udział w szkoleniach
i konferencjach, również
na innych uczelniach,
• możliwość wypożyczenia do
celów dydaktycznych laptopa
lub tabletu.
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Uczelnią bez barier architektonicznych. Infrastruktura, zarówno kampusu Uczelni, jak i Domu Studenta, jest
dostosowana do potrzeb studentów
z niepełnosprawnościami (podjazdy,
windy, toalety).
Jednym z zadań naszej Uczelni
jest wspieranie studentów z niepełnosprawnościami, którym staramy
się stworzyć jak najlepsze warunki
do podjęcia i kontynuowania studiów na wybranym kierunku. Od kilku lat w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. Witelona w Legnicy
funkcjonuje Pełnomocnik Rektora ds.
Studentów Niepełnosprawnych oraz
Biuro dla Studentów Niepełnosprawnych. Podejmują oni działania na rzecz
zwiększenia dostępności naszej Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami
oraz poprawy warunków studiowania.

infrastruktura
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wyposażenie

Uczelnia dysponuje specjalistycznym sprzętem wspomagającym proces kształcenia, w tym między innymi

cjalną ramką – nasadką metalową
z otworami.

zaliczenia i egzaminy

W celu wyrównania szans edukacyjnych studentom z niepełnosprawnościami przysługuje prawo
do uzyskiwania zaliczeń i składania
egzaminów oraz odbywania praktyk
zawodowych w formie dostosowanej do ich indywidualnych możliwości, a także do korzystania ze sprzętu
wspomagającego proces kształcenia.
Prawo to dotyczy głównie możliwości
zamiany formy zaliczeń i egzaminów
z ustnej na pisemną i odwrotnie oraz
wydłużenia wyznaczonego czasu.

zajęcia uzupełniające

Uczelnia w ramach wsparcia studentów z niepełnosprawnościami organizuje ponadto, często w trybie
stanowiskami komputerowymi wyposażonymi w duże monitory LCD – 27
cali oraz klawiatury dla osób niedowidzących. Natomiast czytelnie naszej
Biblioteki zapewniają studentom dostęp do lupy elektronicznej, notatnika brajlowskiego, syntezatora mowy
HAL, drukarki brajlowskiej, klawiatury Zoom Text i oprogramowania do
powiększania tekstu oraz myszy-piłki
(trackball), a także klawiatury ze spe-

znaczny stopień niepełnosprawności
jest asystent osoby niepełnosprawnej (może go wskazać student), który
pomoże w czynnościach związanych
z procesem dydaktycznym.

poradnictwo

indywidualnym, dodatkowe lektoraty
z języków obcych, a także zajęcia wyrównawcze z przedmiotów sprawiających szczególne trudności. Istnieje
również możliwość dostosowania do
potrzeb studentów niepełnosprawnych zajęć z wychowania fizycznego,
np. na basenie lub siłowni.

pomoc asystenta

Bardzo ważnym elementem wspomagania studentów posiadających

Uczelnia bez barier !

Odpowiedzią na wyraźne zapotrzebowanie studentów było uruchomienie na Uczelni poradnictwa. Do
dyspozycji studentów z niepełnosprawnościami jest doświadczony psycholog
oraz pedagog, którzy prowadzą cotygodniowe konsultacje.

stypendium

Konkretnym wsparciem o charakterze materialnym jest możliwość
otrzymania stypendium specjalnego
dla osób niepełnosprawnych, które
przyznawane jest na podstawie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, niezależnie od wysokości
dochodu w rodzinie.

szkolenia,
konferencje

Ważnym elementem integracji środowisk akademickich jest organizowanie w PWSZ im. Witelona w Legnicy szkoleń i konferencji dotyczących
problematyki osób z niepełnosprawnościami. Nasi studenci uczestniczą

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: www.pwsz.legnica.edu.pl -> studenci-> pomoc dla studentów niepełnosprawnych

również w wyjazdowych spotkaniach organizowanych przez inne
uczelnie, które są szansą na wymianę doświadczeń oraz nawiązanie nowych znajomości.

samorządowa rada
studentów
niepełnosprawnych

Studenci, którzy angażują się
w pracę na rzecz osób z niepełnosprawnościami w naszej Uczeni,
tworzą Samorządową Radę Studentów Niepełnosprawnych. Do ich
dyspozycji oddano specjalnie przygotowane pomieszczenie.
Systematyczne poszerzamy tzw.
dobre praktyki w procesie edukacji
wspierające naszych studentów, zarówno tych z okresowymi, jak i trwałymi ograniczeniami sprawności.

