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Drodzy Studenci i Studentki!
Niniejszy informator zawiera wiado-
mości dotyczące kompleksowego 
wsparcia, które nasza uczelnia ofe-
ruje studentom z różnego rodzaju 
trudnościami wynikającymi ze sta-
nu zdrowia m.in. z niepełnospraw-
ności. Warto pamiętać, gdzie i jak 
zgłosić się po wsparcie samemu, 
bądź co podpowiedzieć koleżan-
ce czy koledze doświadczającemu 
trudności w procesie studiowania, 
które wynikają właśnie z sytuacji 
zdrowotnej.

W informatorze znajdują się różne 
formy proponowanych rozwiązań, 
które zależą od rodzaju problemu. 
Warto podkreślić, że każdy rodzaj 

pomocy ma na celu budowanie rów-
nych warunków w dostępie do edu-
kacji dla wszystkich studentów oraz 
umożliwienie im uwolnienia poten-
cjału, nie ma zaś służyć wyręczaniu 
ich z obowiązków czy pobłażliwemu 
traktowaniu.

Wszelkie wsparcie udzielane jest 
również na prośbę studenta. Dlate-
go tak ważne jest, aby o możliwo-
ściach uzyskania pomocy wiedziało 
jak najwięcej osób, ponieważ dzięki 
temu informacja będzie mogła do-
trzeć do potencjalnych odbiorców.

Owocnej lektury!
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STUDENCI
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
INFORMACJE OGÓLNE

Uniwersytet im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu jako jeden 
z pierwszych w Polsce realizuje 
strategię Uniwersytetu Otwarte-
go dla wszystkich, w tym także 
dla osób z niepełnosprawnościa-
mi. Wychodząc naprzeciw potrze-
bom tej grupy, oferujemy szereg 
pomocy, m.in.:

• stypendium specjalne dla studen-
tów z niepełnosprawnością,

• Indywidualna Organizacja Studiów, 
• wsparcie asystenta dydaktycznego 

i tłumacza języka migowego,
• wypożyczalnia sprzętu wspomaga-

jącego osoby z niepełnosprawno-
ścią słuchu i/ lub wzroku,

• lektoraty języka angielskiego dla 
studentów nie(do)słyszących 
w Multimedialnej Pracowni Nauki 
Języków Obcych,

• zajęcia z praktycznej nauki języka 
polskiego dla studentów nie(do)sły-
szących,

• lektoraty dla studentów z trudno-
ściami poznawczymi,

• zajęcia logopedyczne,
• wsparcie Psychologicznego Kon-

sultanta ds. procesu studiowania,
• działalność Poradni Psychologicz-

nej dla studentów UAM,
• transport na zajęcia dydaktyczne 

dla studentów z trudnościami w po-
ruszaniu się,

• stanowiska komputerowe wypo-
sażone w sprzęt wspomagający 
dla studentów nie(do)widzących,

• przystosowane miejsca w domach 
studenckich (w tym pokoje z komu-
nikatami świetlnymi dla studentów 
nie(do)słyszących w DS. Zbyszko, 
Jagienka oraz w DS. Hanka),

• udział w obozach sportowych 
i szkoleniowych (m.in Letniej Szko-
le Języka Angielskiego, Spotkaniu 
Adaptacyjnym Studentów I roku),

• działalność Zrzeszenia Studentów 
Niepełnosprawnych „Ad Astra”.

Biuro ds. Studentów 
z Niepełnosprawnościami 

ul. Grunwaldzka 6 
pok. 114, 60-780 Poznań 
bon@amu.edu.pl
tel.: 61 829 20 55 / 22 43
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STYPENDIUM SPECJALNE 
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium specjalne dla stu-
dentów z niepełnosprawnościa-
mi przysługuje studentom, którzy 
posiadają aktualne orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności. 

O stypendium specjalne nie mogą ubie-
gać się osoby, które skończyły już jeden 
kierunek studiów, z wyjątkiem sytuacji, 
gdy student kontynuuje studia po ukoń-
czeniu studiów pierwszego stopnia w celu 
uzyskania tytułu zawodowego magistra 
lub równorzędnego, jednak nie dłużej niż 
przez okres trzech lat. Zasady te obowią-
zują niezależnie od kierunku, wydziału 
i uczelni, na której odbywane są studia.
Stypendium specjalne dla osób niepeł-
nosprawnych student może otrzymy-
wać wyłącznie na jednym, wskazanym 
przez siebie kierunku studiów.

Student ubiegający się o stypendium 
specjalne dla osób z niepełnosprawno-
ściami generuje wniosek w USOS web, 
a następnie składa go razem z załącz-
nikami w dziekanacie. Obowiązkowym 
załącznikiem do wniosku jest orze-
czenie o stopniu niepełnosprawności 
wydane przez zespół orzekający. Sty-
pendium specjalne dla osób niepełno-
sprawnych przyznawane jest na rok 
akademicki, ale na czas nie dłuższy niż 
do końca okresu ważności orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności.

Więcej szczegółów na stronie:
www.studenci.amu.edu.pl/studia/pomoc-
-materialna/swiadczenia-pomocy-socjalnej

INDYWIDUALNA 
ORGANIZACJA STUDIÓW 
DLA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Indywidualna Organizacja Stu-
diów (w skrócie IOS) przysługuje 
każdemu studentowi UAM, który 
otrzyma stosowną zgodę władz 
dziekańskich swojego wydziału. 

Studenci z niepełnosprawnościami w ra-
mach IOS mogą wnioskować m.in. o: 

• zmianę sposobu uczestnictwa w za-
jęciach (np. poprzez odrobienie 
nadliczbowych godzin nieobecności 
związanych z niepełnosprawnością) 
lub też prawo do obecności podczas 
zajęć osoby wspomagającej (asy-
stenta, tłumacza jęz. migowego etc.).

• zmianę terminu i/lub miejsca zali-
czenia/ egzaminu,

• zmianę organizacji sesji egzaminacyjnej,      

• wydłużenie czasu trwania egzaminu/za-
liczenia (o 50% czasu podstawowego),

• zmianę formy zaliczenia/egzaminu 
(pisemna/ustna).

JAK UZYSKAĆ TAKĄ POMOC?

1. Zgłoś się do Biura UAM ds. Studen-
tów z Niepełnosprawnościami.
2. Przynieś na spotkanie w Biurze doku-
menty poświadczające Twój stan zdro-
wia (np. orzeczenie o stopniu niepełno-
sprawności).
3. Na spotkaniu w Biurze wypełnij Wnio-
sek o przyznanie Indywidualnej Orga-
nizacji Studiów dla studentów z nie-
pełnosprawnością lub z trudnościami 
w uczeniu się. Pamiętaj o uzyskaniu 
opinii przedstawiciela Biura.
4. Wypełniony wniosek dostarcz do dzie-
kana lub prodziekana Twojego wydziału. 
5. Po otrzymaniu zgody dziekana po-
informuj w terminie 14 dni o fakcie 
posiadania zgody na IOS wszystkich 
prowadzących Twoje zajęcia w danym 
semestrze. 

UWAGA!
Jeżeli masz trudność w komunikacji 
z wykładowcami, dostarcz do Biura listę 
prowadzących zajęcia w Twojej grupie. 
Pamiętaj o aktualizacji listy, jeśli zmie-
ni się semestr lub w trakcie semestru 
zmienią się prowadzący.
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ASYSTENT DYDAKTYCZNY
DLA STUDENTA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Studenci z niepełnosprawnościa-
mi mają możliwość skorzystania 
ze wsparcia asystenta dydak-
tycznego. Zainteresowany taką 
pomocą student samodzielnie 
wskazuje osobę, która będzie 
pełnić tę rolę. 

Asystentem może zostać kolega lub ko-
leżanka z roku, bądź inna osoba wska-
zana przez studenta. Członek rodziny 
studenta może zostać asystentem tylko 
w uzasadnionych przypadkach. 

Jaka pomoc?

Przykładowe formy pomocy:
• asysta w dotarciu (tzw. transport 

zewnętrzny) na zajęcia objęte pla-
nem studiów,

• asysta w przemieszczaniu się po 
uczelni (tzw. transport wewnętrzny),

• pomoc w sporządzaniu notatek, 
kserowaniu,

• pomoc w korzystaniu z zasobów 
bibliotecznych,

• inna pomoc (po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Biurem).

UWAGA!
Zakres pracy asystenta obejmuje wy-
łącznie wsparcie w zakresie dydaktyki 
i zajęć związanych z procesem studio-
wania  studenta z niepełnosprawno-
ścią. Inne rodzaje zajęć nie będą brane 
pod uwagę przy obliczaniu łącznej licz-
by godzin pracy asystenta. 

JAK UZYSKAĆ ASYSTENTA?

KROK PO KROKU:
1. Zgłoś się do Biura UAM ds. Stu-
dentów z Niepełnosprawnościami przy 
ul. Grunwaldzkiej 6 pok. 114. 
2. Przynieś na spotkanie w Biurze doku-
menty poświadczające Twój stan zdro-
wia (np. orzeczenie o stopniu niepełno-
sprawności).
3. Na spotkaniu w Biurze wypełnij Wnio-
sek o przyznanie asystenta dydaktycz-
nego dla studenta/tki z niepełnospraw-
nością. Pamiętaj o uzyskaniu opinii 
przedstawiciela Biura.
4. Wypełniony wniosek dostarcz do dzie-
kana lub prodziekana Twojego wydziału. 
5. Po uzyskaniu zgody dziekana/ pro-
dziekana zgłoś się z asystentem do 
dziekanatu, by podpisać umowę zlece-
nie na świadczenie usług asystenckich.
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WSPARCIE DLA STUDENTÓW 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU

Stanowiska komputerowe przy-
stosowane dla osób niewido-
mych i słabowidzących

Studenci z niepełnosprawnością wzro-
ku mogą skorzystać ze stanowisk kom-
puterowych wyposażonych w skaner, 
a także w specjalistyczne oprogramo-
wanie typu screenreader i oprogramo-
wanie powiększające, które umożliwiają 
samodzielną pracę zarówno osobom 
niewidomym, jak i słabowidzącym. Ska-
ner wraz z oprogramowaniem OCR  - 
rozpoznającym tekst - umożliwia prze-
tworzenie książek z biblioteki do postaci 
odczytywanej przez „mówiący kompu-
ter”. Ponadto w bibliotekach znajdują 
się powiększalniki pomagające czytać 
osobom o bardzo ograniczonym widze-
niu. Sprzęt ten umożliwia samodzielne 
i bieżące korzystanie z zasobów biblio-
tecznych.

Stanowiska takie znajdują się w:

• Dwuwydziałowej Bibliotece Wy-
działu Nauk Społecznych i Wydzia-
łu Studiów Edukacyjnych,

• Bibliotece Wydziału Nauk Politycz-
nych i Dziennikarstwa,

• Bibliotece Wydziału Fizyki,
• Bibliotece Wydziału Historycznego,
• Bibliotece Wydziału Filologii Pol-

skiej i Klasycznej,
• Bibliotece Wydziału Neofilologii,
• Bibliotece Uniwersyteckiej (ul. Ra-

tajczaka),

• Pracowni Biblioteki Książki Mówio-
nej (sala 06 poziom -1 budynku 
Collegium Novum al. Niepodległo-
ści 4). 

Akademicka Biblioteka Cyfrowa

W ramach projektu Akademicka Biblio-
teka Cyfrowa (w skrócie ABC), który 
realizujemy we współpracy z kilkuna-
stoma szkołami wyższymi z kraju, zapew-
niamy dostęp do zbiorów książek i pod-
ręczników akademickich już wcześniej 
przetworzonych i zaadaptowanych do 
postaci cyfrowej możliwej do odczytu 
mową syntetyczną. ABC to platforma 
internetowa, z której można pobierać 
zaadaptowane książki w dowolnym 
miejscu. Ponieważ prawo autorskie ze-
zwala na przetwarzanie i udostępnianie 
utworów nim objętych jedynie osobom 
z niepełnosprawnością (tzw. dozwolony 
użytek dla dobra osób niepełnospraw-
nych), student może skorzystać z zaso-
bów ABC jedynie po zarejestrowaniu. 
Po rejestracji można korzystać z zaso-
bów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej 
z każdego komputera podłączonego 
do Internetu.

Pracownia Biblioteki Książki 
Mówionej

• 3 stanowiska komputerowe przy-
stosowane do potrzeb niewidomych 
jak i słabowidzących z programa-
mi powiększającymi i mówiącymi, 
a także udźwiękawiające środowi-
sko systemu Windows. 

• Oprogramowanie rozpoznające 
skanowany tekst.

• Wysokiej jakości skaner formatu A3. 
• Wysokiej jakości drukarka brajlow-

ska (ponad 100 stron na godzinę).
• Powiększalnik (powiększenie do 72 

razy i wiele dodatkowych funkcji).
• Wysokiej jakości notatnik brajlowski 

wyposażony w 32-znakowy monitor 
brajlowski i oprogramowanie. 

Wypożyczalnia przy Pracowni 
Biblioteki Książki Mówionej

• 6 odtwarzaczy książek w formacie 
DAISY, audio czy plików tekstowych.

Link do ABC: www.henrykl.home.amu.
edu.pl/biblioteka-dla-niewidomych 
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WOLOTARIUSZE
MILE WIDZIANI

Interesuję Cię działalność Pra-
cowni i masz ochotę pomóc 
w adaptacji materiałów druko-
wanych dla osób niewidomych?  
Nic prostszego. 

Zapraszamy do kontaktu z Panem  
Bartoszem Zakrzewskim:
bartosz@amu.edu.pl
tel. 61 829 37 89

Dyżury specjalistów: 

mgr Bartosz Zakrzewski
Specjalista informatyk ds. studentów 
z niepełnosprawnością wzroku
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 
od 10:00 do 13:00
Pracownia Biblioteki Książki Mówionej, 
al. Niepodległości 4 pok. 06 B. (możli-
wość spotkania poza dyżurem po wcze-
śniejszym ustaleniu)
e-mail: bartosz@amu.edu.pl 
tel. 61 829 37 89

mgr Henryk Lubawy
Specjalista ds. sprzętu i oprogramowa-
nia dla studentów niewidomych; admi-
nistrator  profilu  UAM  w  Akademickiej 
Bibliotece Cyfrowej
poniedziałek, środa, piątek  
od 12:00 do 13:00 
Dwuwydziałowa Biblioteka Wydziału 
Nauk społecznych i Wydziału Studiów 
Edukacyjnych.
(możliwość spotkania poza dyżurem  
po wcześniejszym ustaleniu)
e-mail: henrykl@amu.edu.pl
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WSPARCIE DLA STUDENTÓW 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU

Lektoraty języka angielskiego 
w Multimedialnej Pracowni Na-
uki Języków Obcych

W Szkole Językowej UAM funkcjonuje 
Multimedialna Pracownia Nauki Języ-
ków Obcych dla studentów z niepełno-
sprawnościami wzroku i słuchu. Pra-
cownia mieści się na parterze w salach 
24 i 24a w budynku Collegium Chemi-
cum, ul. Grunwaldzka 6.

Co oferujemy?
• zajęcia w małych grupach (max. 4 os.),
• indywidualne podejście do każde-

go studenta,
• metody dostosowane do  potrzeb 

naszych studentów,
• możliwość zajęć z tłumaczem języ-

ka migowego,
• sale multimedialne z pętlą indukcyjną.

Multimedialna Pracownia Nauki Ję-
zyków Obcych oferuje zajęcia prowa-

dzone przez doświadczonych lektorów 
w małych grupach lub indywidualnie. 
Podstawową zaletą naszych zajęć jest 
możliwość bezpośredniego kontaktu 
z lektorem lub z lektorem współpracu-
jącym z tłumaczem języka migowego. 
Wychodzimy z założenia, że każda 
osoba z wadami słuchu lub wzroku przy 
odpowiednim wsparciu i uwzględnieniu  
jej specjalnych potrzeb edukacyjnych 
może nauczyć się języka obcego.
Bezpośredni kontakt ułatwia zarówno 
wybór właściwej metody nauczania 
i uczenia się, jak również pracę nad 
prawidłową wymową. W naszej pra-
cowni dysponujemy różnymi urządze-
niami wspomagającymi wizualizację 
przerabianego materiału np. tablice 
interaktywne, projektory i ruchome flip-
charty, skanery, tablice magnetyczne 
i korkowe, itp. Podczas zajęć wykorzy-
stywane są wszystkie możliwe kanały 
poznawczo-zmysłowe włączając w to 
przestrzeń i ruch.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA LEKTORATY?

Zgłoś się do lektorek Szkoły Językowej UAM:
mgr Anna Nabiałek 
annanab@amu.edu.pl
mgr Izabela Komar-Szulczyńska 
isabel@amu.edu.pl
  
Zajęcia w grupie dla studentów nie-
słyszących wspomaga swoją obec-
nością tłumaczka języka migowego: 
mgr Joanna Nehring 
jnehring@amu.edu.pl 

Praktyczna nauka języka polskie-
go dla osób z dysfunkcją słuchu

Zajęcia te mają na celu zwiększenie 
sprawności językowej w zakresie rozu-
mienia tekstów, pisania, czytania oraz 
wzmocnienie kompetencji językowej 
w zakresie praktycznego użycia języka 
w codziennej sytuacji komunikacyjnej.
Wiedza zdobyta na tym kursie ma być 
przede wszystkim pomocna przy pi-
saniu wszelkich prac zaliczeniowych, 
kolokwiów czy prac dyplomowych. Pro-

ponowane tematy mogą zostać zmie-
nione, gdy będzie taka potrzeba.
Zajęcia odbywają w Instytucie Filologii Pol-
skiej ul. Fredry 10, sala 310. W celu ustale-
nia terminu spotkań należy kontaktować się  
z dr Karoliną Rutą
karuta@amu.edu.pl

Tłumacz języka migowego

Studenci niesłyszący lub niedosłyszą-
cy posługujący się Polskim Językiem 
Migowym mogą otrzymać wsparcie tłu-
macza języka migowego podczas zajęć 
dydaktycznych i innych spraw związa-
nych ze studiowaniem.
Jak uzyskać taką pomoc? 
1. Zgłoś się do Biura UAM ds. Studen-
tów z Niepełnosprawnościami.
2. Przynieś na spotkanie w Biurze do-
kumenty poświadczające Twój stan 
zdrowia (np. orzeczenie o stopniu nie-
pełnosprawności, a w razie jego braku 
zaświadczenie lekarskie).
3. Wypełnij Wniosek o przyznanie tłu-
macza języka migowego.
4. Tłumacz języka migowego rozlicza się 
ze swojej pracy na podstawie karty pracy.
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Wypożyczalnia systemu FM

System FM jest przenośnym urządze-
niem kompatybilnym z aparatami słu-
chowymi różnego typu, który dodatko-
wo wspomaga słyszenie. Można użyć 
go na wykładach, ćwiczeniach lub in-
nych zajęciach związanych ze studiami. 
Studenci z niepełnosprawnością słuchu 
mogą wypożyczyć taki sprzęt na okres 

semestru z możliwością jego przedłuże-
nia. By wypożyczyć system FM, zapra-
szamy do:

DOSTĘPNOŚĆ UAM 
DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
NARZĄDU RUCHU

Zdecydowana większość obiek-
tów, w tym budynków dydak-
tycznych, naukowo-badawczych, 
sportowych oraz domów stu-
denckich jest dostępnych do po-
trzeb osób z niepełnosprawno-
ścią narządu ruchu. 

W pełni przystosowane są obiekty:
• Wydziału Biologii,
• Wydziału Historycznego,
• Wydziału Matematyki i Informatyki,
• Wydziału Fizyki,
• Wydziału Nauk Politycznych 

i Dziennikarstwa,
• Wydziału Chemii,
• Wydziału Nauk Geograficznych 

i Geologicznych,
• Wydziału Prawa i Administracji,
• Pływalni Uniwersyteckiej i  Hali 

Sportowej UAM.

Swobodny dostęp dla osób poruszają-
cych się na wózku lub o kulach zagwaran-
towano przy użyciu platform przyschodo-
wych, wind lub podnośników w obiektach: 

• Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej,
• Wydziału Neofilologii,  
• Wydziału Anglistyki,
• Wydziału Nauk Społecznych oraz 

Studiów Edukacyjnych, gdzie do-
stępna jest także przystosowana 
sala sportowa, salka gimnastyczna 
wraz z łazienką i toaletą.

Również jednostki UAM znajdujące się poza 
obszarem Miasta Poznania są całkowicie 
przystosowane do potrzeb osób z dysfunk-
cją narządu ruchu: 

• Wydział Pedagogiczno-Artystycz-
ny w Kaliszu,

• Instytut Kultury Europejskiej UAM 
w Gnieźnie,  

• Collegium Polonicum w Słubicach,
• Ośrodek Zamiejscowy w Pile. 

Biura ds. Studentów 
z Niepełnosprawnościami
ul. Grunwaldzka 6, pok. 114
tel. 61 829-20-55 lub 22 43,
e-mail: bon@amu.edu.pl.
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Pokoje przystosowane do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami 
w domach studenckich UAM

Studenci i doktoranci UAM z niepeł-
nosprawnościami mogą w trakcie roku 
akademickiego zamieszkać w jednym 
z przystosowanych do ich potrzeb 
pokojów oraz studiów mieszkalnych 
w Domach Studenckich. Do dyspozycji 
studentów o specjalnych potrzebach 
oddajemy: 

• 3 dwuosobowe pokoje dla osoby 
z niepełnosprawnością i asystenta 
w Domu Studenckim „Jowita”,

• 5 pokojów jednoosobowych 
w Domu Studenckim „Zbyszko”,

• 7 pokojów jednoosobowych 
w Domu Studenckim „Jagienka”,

• 3 pokoje jednoosobowe z aneksem ku-
chennym w Domu Studenckim „Hanka”,

• 5 pokojów typu studio przystosowa-
nych dla osób z niepełnosprawno-
ścią narządu ruchu i 5 pokojów dla 

osób z innymi rodzajami niepełno-
sprawności w Domu Akademickim 
UAM przy ul. Nieszawskiej (możli-
wość zamieszkania osoby z niepeł-
nosprawnością wraz z asystentem),

• 2 pokoje w Domu Studenckim Insty-
tutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie,

• 2 pokoje w Domu Studenckim Wy-
działu Pedagogiczno-Artystyczne-
go w Kaliszu ul. Nowy Świat,

• 1 pokój w Domu Studenckim Colle-
gium Polonicum w Słubicach.

Wszystkie pomieszczenia spełniają 
wymogi dostosowania do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami, począwszy 
od odpowiedniej powierzchni manew-
rowej, poprzez przystosowaną łazienkę 
z toaletą, stosowne do potrzeb umeblo-
wanie oraz domofon z sygnalizacją wi-
zualną dla osób nie(do)słyszących (DS 
„Zbyszko”, „Jagienka”, „Hanka”). 
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TRANSPORT DLA STUDENTÓW 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NARZĄDU RUCHU

Studenci z niepełnosprawnością 
narządu ruchu, którzy ze wzglę-
du na stan zdrowia nie są w sta-
nie samodzielnie korzystać ze 
środków transportu publicznego, 
mogą wnioskować o możliwość 
korzystania z usług transporto-
wych realizowanych przez UAM.

W ramach tego wsparcia studenci do-
wożeni są z miejsca zamieszkania (do-
tyczy studentów zamieszkujących na 
terenie Miasta Poznania, a w uzasad-
nionych przypadkach do 10 km poza 
granicami administracyjnymi miasta) 
do miejsca, gdzie odbywają się zajęcia  
ujęte w planie studiów.

Transport może zostać przyznany stu-
dentowi:

• na cały rok akademicki,
• na okres zimowy tj. 1 grudnia - 1 marca.

Jak wnioskować o transport 
realizowany przez UAM?

• Zapoznaj się z Regulaminem ko-
rzystania z usług transportowych 
Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu świadczonych 
na rzecz studentów i doktorantów 
z niepełnosprawnościami.

• Wypełnij kwestionariusz on-line do-
stępny na stronie.

• Wymagane załączniki (Oświad-
czenie o wyrażeniu zgody na prze-
twarzanie danych osobowych, 

podpisany Regulamin korzystania 
z usług transportowych) dostarcz 
w wersji papierowej do Biura UAM 
ds. Studentów z Niepełnosprawno-
ściami.

• Po otrzymaniu wiadomości od na-
szego konsultanta przyjdź na spo-
tkanie z komisją transportową.

W komisji transportowej zasiadają:
• Przedstawiciel/ka Biura ds. Stu-

dentów z Niepełnosprawnościami,
• Specjalista/ka z zakresu fizjoterapii 

ze Szkoły Wychowania Fizycznego 
i Sportu,

• Reprezentant Działu Nauczania 
UAM,

• Reprezentant/ka Parlamentu Sa-
morządu Studentów UAM,

• Reprezentant/ka Zrzeszenia Stu-
dentów Niepełnosprawnych UAM 
„Ad Astra”.
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WSPARCIE 
PSYCHOLOGICZNE

Psychologiczny Konsultant  
ds. procesu studiowania

Zapraszamy studentów naszej Uczelni, 
którzy doświadczają trudności w studio-
waniu i chcieliby uzyskać wsparcie psy-
chologiczne nakierowane na:

• efektywne uczenie się i studiowanie,
• nadrabianie zaległości w studiach,
• pokonywanie barier w studiowaniu wy-

nikających z trudności natury poznaw-
czej lub emocjonalno-motywacyjnej,

• skuteczne zarządzanie czasem,
• radzenie sobie ze stresem, m.in. 

w sytuacjach egzaminacyjnych,
• podejmowanie i realizowanie am-

bitnych wyzwań życiowych,
• satysfakcjonujące spełnianie się 

w relacjach z ludźmi.

Studentów, którzy chcieliby skorzystać 
z psychologicznych konsultacji zapra-
szamy na dyżury Psychologicznego 
Konsultanta ds. Procesu Studiowania 
lub prosimy o kontakt e-mailowy na 
podany poniżej adres. Aktualne dyżury 
w wiadomościach na stronie Biura. Za-
chęcamy do kontaktu i indywidualnego 
ustalenia dogodnego terminu spotkania.

Poradnia Psychologiczna  
dla Studentów UAM

Zapisy na spotkanie (spotkanie trwa 45 
minut):

mgr Elżbieta Żurkiewicz 
środa w godz. 14.00 – 15.00
email: elazur@amu.edu.pl
tel.: 61 829 24 88 
pokój 213, DS. „Jowita” ul. Zwierzyniecka 7
 
mgr Magdalena Cieślik
środa w godz. 13.00 – 14.00
email: mcieslik@amu.edu.pl
tel.: 61 829 24 94
pok. 214, DS. „Jowita” ul. Zwierzyniecka 7

Zajęcia logopedyczne

Studenci, którzy ze względu na swoją 
niepełnosprawność wykazują trudności 
w mówieniu, mogą skorzystać z indywi-
dualnych konsultacji logopedycznych. 
Zajęcia te prowadzi mgr Agata Kwias 
specjalizująca się w terapii wad wymo-
wy (seplenienia, rotacyzmu, jąkania) 
u osób dorosłych oraz w logopedii ar-
tystycznej. 

mgr Agata Kwias 
tel: 605 592 697 
e-mail: agata.kwias@amu.edu.pl

Psychologiczny Konsultant ds. Procesu
Studiowania: mgr Szymon Hejmanowski
e-mail: szymon.hejmanowski@amu.edu.pl 
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LEKTORAT DLA STUDENTÓW 
Z TRUDNOŚCIAMI POZNAWCZYMI

Studenci I roku z trudnościami 
poznawczymi szukający dodat-
kowego wsparcia mogą rozpo-
cząć zajęcia nauki języka obcego 
od semestru zimowego (po wy-
konaniu testu diagnozującego).

Aby uzyskać pomoc, powinni zgłosić 
się po opinię Psychologicznego Kon-
sultanta ds. Procesu Studiowania Pana 
mgr Szymona Hejmanowskiego. Opi-
nia wydawana jest na podstawie opisu 
sytuacji studenta oraz po zapoznaniu 
się z dokumentacją medyczną/psycho-
logiczną dostarczoną przez studenta. 
Prosimy o wcześniejsze umówienie się 
na konsultacje. 
Na wniosek Psychologicznego Kon-
sultanta ds. Procesu Studiowania stu-
denci z trudnościami poznawczymi 
mogą uzyskać zgodę na zwiększenie 
liczby godzin lektoratu oraz odbywa-
nia zajęć w trybie indywidualnym lub 
w małych grupach. Zajęcia prowadzi 
Pani mgr Agnieszka Kuc w sali 306  
w Collegium Chemicum przy ul. Grun-
waldzkiej 6 (terminy ustalane indywidu-
alnie ze studentami).
Plan i tryb odbywania zajęć będą usta-
lane indywidualnie po uzyskaniu opinii 
Konsultanta. Lektorat kończy się egza-
minem z języka obcego na poziomie B2 
z uwzględnieniem specjalnych potrzeb 
wynikających z niepełnosprawności  
studentów.

mgr Szymon Hejmanowski
Psychologiczny Konsultant ds. Procesu 
Studiowania
tel. 730 591 791
e-mail: szymon.hejmanowski@amu.edu.pl 

mgr Agnieszka Kuc 
St. wykładowca - Zespół Języka Angielskiego
Dyżur: środa 10.15 - 11.15
Collegium Novum s. 529, blok B.  
e-mail: akuc@amu.edu.pl  
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SPORT STUDENTÓW 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Alternatywne zajęcia WF  
i sekcje sportowe dla studen-
tów z niepełnosprawnościami

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu kładzie duży nacisk na kul-
turę zdrowia oraz wychowania fizyczne-
go zarówno wśród swoich studentów, 
jak i pracowników. Działaniami w tej 
dziedzinie objęci są także studenci 
z niepełnosprawnością, którzy w ra-

mach  obligatoryjnych (dla studentów 
I roku studiów) alternatywnych zajęć 
wychowania fizycznego pod okiem 
wykwalifikowanych magistrów rehabi-
litacji Szkoły Wychowania Fizyczne-
go i Sportu UAM mogą pracować nad 
swoją sprawnością i kondycją fizyczną  
w takich miejscach jak:

• sala gimnastyczna (ul. Szama-
rzewskiego 89),

• sala ćwiczeń (ul. Młyńska),

• salka do ćwiczeń ogólnouspraw-
niających (ul. Strażewicza 21),

• Pływalnia Uniwersytecka (ul. Stra-
żewicza 21),

• Hala sportowa (ul. Zagajnikowa 9).

Zajęcia charakteryzują się różnymi for-
mami ćwiczeń indywidualnych w zależ-
ności od schorzenia i jednostki chorobo-
wej. Zaletą tych zajęć jest indywidualne 
podejście do potrzeb i możliwości psy-

chofizycznych studentów. Bardzo dużym 
zainteresowaniem wśród studentów z ogra-
niczoną sprawnością cieszą się zajęcia:
1. nauki pływania,
2. sekcji pływackiej studentów z niepeł-
nosprawnościami, 
3. sekcji sportowej studentów z niepeł-
nosprawnościami (w tym zajęcia z szer-
mierki na wózkach),
4. ogólnousprawniające,
5. gimnastyki leczniczej.
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Obozy sportowo-rekreacyjne 
i szkoleniowe

Okres wakacyjny jest dla studentów 
UAM czasem wyjazdów sportowo-re-
kreacyjnych i szkoleniowych. Bogatą 
ofertę obozów  prezentują SWFiS oraz 
Biuro ds. Studentów z Niepełnospraw-
nościami organizując:

Obóz sportowo-rekreacyjny 
Organizowany przez SWFiS w nadmor-
skich lub górskich kurortach wypoczyn-
kowych.

Integracyjny Spływ Kajakowy
Organizowany przez SWFiS; podczas 
tego wydarzenia organizatorzy dopeł-
niają starań, by uczestniczyli w nim 
zarówno studenci z niepełnospraw-
nościami, jak i studenci pełnosprawni, 
co tworzy doskonałe warunki do wza-
jemnego poznania się i szeroko pojętej 
integracji.

Rokrocznie zwiększa się również zain-
teresowanie sportowców z całej Polski 
organizowanymi przez SWFiS UAM 
Integracyjnymi Mistrzostwami Polski 
AZS w Pływaniu Studentów z Niepełno-
sprawnościami, które odbywają się co 
roku w drugi weekend maja na Pływalni 
Uniwersyteckiej.

Letnia Szkoła Języka Angiel-
skiego z elementami żeglarstwa 
w Górkach Zachodnich-Gdańsk 
Organizowana przez Biuro ds. Studen-
tów z Niepełnosprawnościami, oprócz 
zajęć z języka angielskiego w atrakcyj-
nej formie, daje też uczestnikom okazję 
do nauki podstaw żeglarstwa, udziału 
w zajęciach rekreacyjnych i czas na 
zwiedzanie Gdańska.



     |  INFORMATOR Biura ds. Studentów z Niepełnosprawnościami 34 35

PROGRAM ERASMUS+

Program Erasmus+ to niesa-
mowita okazja dla studentów, 
aby spędzić semestr lub rok 
studiując na uczelni za granicą 
i otrzymując stypendium. Aby 
tego dokonać, wystarczy kilka 
prostych kroków:

1. Zorientuj się, kto jest koordynatorem 
na Twoim wydziale. Dowiedz się od 
koordynatora jak wygląda rekrutacja - 
kiedy się rozpoczyna i kończy, jakie są 
kryteria, jakie dokumenty będą wyma-
gane - każdy wydział ma swoje własne 
zasady.
2. Dowiedz się, z jakimi uczelniami za-
granicznymi i w jakich państwach mo-
żesz odbyć swoją Erasmusową przy-
godę - pomyśl o swoim wymarzonym 
miejscu - czy będzie to Hiszpania, Fran-
cja, Włochy, a może Cypr lub Bułgaria? 
Pamiętaj, że aby mobilność się odbyła, 
Twój wydział koniecznie musi mieć pod-
pisaną umowę bilateralną z daną uczelnią.
3. Czekaj na wyniki rekrutacji - jeże-
li wszystko poszło gładko - gratulacje! 
Teraz tylko należy przygotować wraz 
z pomocą koordynatora wydziałowego 
swój Learning Agreement (czyli poro-
zumienie o programie zajęć) - wybierz 
przedmioty z oferty uczelni zagranicz-
nej, tak aby w miarę pokrywały się 
z tymi na Twoim kierunku na UAM - zo-
staną one zaliczone jako zdany semestr 
lub rok - nic nie tracisz podczas wyjazdu 
- przedmioty zdawane tam zostaną za-
liczone tutaj.

4. Jako student z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności masz prawo ubiegać się 
o dodatkowe dofinansowanie związane 
z niepełnosprawnością: np. dofinanso-
wanie do leków, podróży osoby towa-
rzyszącej, kosztów specjalnych mate-
riałów do nauki, pokrycie specjalnego 
ubezpieczenia, itp. Po ogłoszeniu wyni-
ków rekrutacji należy złożyć odpowiedni 
wniosek do biura Erasmus+ 
5. Oszacowana kwota wypłacana jest 
w formie zaliczki, z której należy się roz-
liczyć. Wszelkie koszty poniesione ze 
względu na niepełnosprawność, a które 
były wymienione we wniosku o dofinan-
sowanie, należy rozliczyć po powrocie 
z zagranicy przedstawiając odpowied-
nie faktury i rachunki, wypełniając kartę 
rozliczenia (dostępna pod linkiem o do-
kumentach).
6. Po więcej informacji zapraszamy do 
Biura Programu.

Koordynator uczelniany:
dr Tomasz Brańka
tel. 519 340 495
e-mail: tomasz.branka@amu.edu.pl 

Kontakt Erasmus+ dla studentów
z niepełnosprawnościami:
mgr Olga Brzezińska
tel. 61 829 44 30
e-mail: erasmus@amu.edu.pl 
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ZRZESZENIE STUDENTÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH UAM „AD ASTRA”

Zrzeszenie Studentów Niepełno-
sprawnych Ad Astra jest organi-
zacją studencką, która funkcjo-
nuje na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Działa 
na rzecz studentów z niepełno-
sprawnościami  organizując liczne 
wydarzenia, kursy, szkolenia i wy-
jazdy. Zrzeszenie ściśle współ-
pracuje z Biurem ds. Studentów 
z Niepełnosprawnościami.     
           
Na początku każdego roku  akademic-
kiego Ad Astra organizuje spotkania 
adaptacyjne dla studentów pierwszego 
roku, by wdrożyć ich w uczelniane ży-
cie. Dotyczą one wsparcia i adaptacji 
dla studentów z niepełnosprawnościa-
mi, jakie oferuje im uczelnia.  

Każdego roku Ad Astra zaangażowana 
jest w liczne przedsięwzięcia na rzecz 
studentów z niepełnosprawnościami. 
W listopadzie organizuje Ogólnopol-
ską Konferencję Studentów z Niepeł-
nosprawnościami w Poznaniu, gdzie 
podejmuje gości z całego kraju. Jedną 
z misji  organizacji jest integracja spo-
łeczności ogólnouniwersyteckiej. 
Ad Astra prowadzi liczne warsztaty 
i szkolenia, których adresatami są stu-
denci, a także uczniowie i pracownicy, 
mający kontakty z osobami z niepełno-
sprawnościami. 

AKTYWNY SAMORZĄD
MODUŁ I I

Studenci z niepełnosprawnością 
w stopniu umiarkowanym i znacz-
nym, a także z niepełnosprawno-
ściami sprzężonymi mogą ubie-
gać się o dofinansowanie studiów 
w ramach programu realizowanego 
przez Państwowy Fundusz Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych 
„Aktywny Samorząd Moduł II”. 

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia 
można uzyskać w ramach: 

• dofinansowania kosztów czesnego

• dodatku na pokrycie kosztów kształ-
cenia (np. czynszu w akademiku, 
zakupu pomocy dydaktycznych, po-
krycia kosztów dojazdu na zajęcia)

Wnioski należy składać w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskim 
Ośrodku Pomocy Rodzinie właściwym 
dla miejsca zamieszkania studenta/tki.

e-mail: ad-astra@amu.edu.pl 
Obserwuj nas także w portalach 
społecznościowych!
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Biuro ds. Studentów z Niepełnosprawnościami

ul. Grunwaldzka 6 pok. 114 
60-780 Poznań

tel. 61 829 20 55
tel. 61 829 22 43
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