
Zasady udzielania wsparcia oraz pracy ze studentami  

z niepełnosprawnościami  

w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie 

 

Poniższe zasady mają zmierzać do zapewnienia studentom  

z niepełnosprawnościami równych szans w realizacji programu nauczania  

w ZPSB. 

1. Dziekan Wydziału stosuje rozwiązania alternatywne (dające możliwość 

wyboru innego rozwiązania) ułatwiające studiowanie osobom  

z niepełnosprawnościami, uwzględniające stopień i charakter 

niepełnosprawności oraz specyfikę poszczególnych kierunków studiów. 

2. Dziekan realizuje powyższe rozwiązania we współpracy z wykładowcami, 

pracownikami dziekanatów oraz Pełnomocnikiem rektora ds. osób  

z niepełnosprawnościami. 

3. Działania podejmowane w ZPSB na rzecz studentów z niepełnosprawnościami 

koordynuje Pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami, do którego 

należy między innymi: 

- udzielanie i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych form wsparcia     

dla studentów z niepełnosprawnościami (asystent, konsultacje z psychologiem, 

korzystanie z dodatkowego sprzętu), 

- pośredniczenie w kontaktach studenta z wykładowcami i pracownikami 

dziekanatu, 

- wsparcie w trakcie procedury ubiegania się o indywidualną organizację studiów 

oraz dostosowaniem formy prowadzenia zajęć i zaliczeń do potrzeb studenta. 

4. Wsparcie udzielane jest studentom na ich pisemny wniosek, który stanowi 

Załącznik nr 1 i powinien zawierać konkretne rozwiązania alternatywne, o które 

student wnioskuje, a są to w szczególności: 

- możliwość otrzymywania w różnej formie materiałów dydaktycznych od 

prowadzącego zajęcia, 

- nagrywania przebiegu zajęć na urządzenia rejestrujące dźwięk, 

- zmiany formy zaliczeń z pisemnych na ustne lub z ustnych na pisemne, 

- wydłużenia czasu zaliczenia, 



- dodatkowe godziny zajęć z danego przedmiotu. 

5. Studentom z niepełnosprawnościami przysługuje prawo do zastosowania 

rozwiązań alternatywnych ułatwiających studiowanie i mogą być przyznane na 

okres jednego semestru lub całego roku akademickiego. 

6. Rozwiązania alternatywne mogą dotyczyć dostosowania realizacji zajęć, 

zaliczeń i egzaminów do indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju 

niepełnosprawności studenta. 

7. Decyzje dotyczące stosowania alternatywnych rozwiązań ułatwiających 

studiowanie studentom z niepełnosprawnościami podejmuje Dziekan Wydziału, 

na podstawie pisemnego wniosku studenta. 

8. Zastosowane rozwiązania alternatywne muszą pozostawać w związku  

z rodzajem niepełnosprawności, stanem zdrowia studenta i uwzględniać 

uzasadnione i racjonalne potrzeby studenta oraz związek pomiędzy rodzajem 

niepełnosprawności a trudnościami w procesie kształcenia. 

9. Zastosowane rozwiązania alternatywne nie mogą zmniejszać wymagań 

merytorycznych wobec studenta z niepełnosprawnościami. 

10. Wszystkie osoby uczestniczące w rozpatrywaniu wniosku o zastosowanie 

rozwiązań alternatywnych dla studenta zobowiązane są do ochrony danych 

wrażliwych studenta oraz do nieujawniania tych danych osobom 

nieuprawnionym. 

 


