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Zwiększanie dostępności uczelni wyższych dla osób 
niepełnosprawnych
Rozpoczął się kolejny cykl szkoleń z zakresu dostęp-

ności uczelni dla osób niepełnosprawnych. Organizuje 
je Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, zaprasza-
jąc do udziału wszystkie państwowe i prywatne uczel-
nie, dostrzegające potrzebę zwiększenia swej otwar-
tości na niepełnosprawnych kandydatów i studentów. 
Szkolenie odbywa się w siedzibie uczelni, biorą w nich 
udział pracownicy naukowi, administracyjni i studen-
ci, zainteresowani zwiększeniem swych 
kompetencji w zakresie organizacji i re-
alizacji procesu kształcenia studentów 
niepełnosprawnych.

W programie zaplanowano porusze-
nie kwestii dotyczących sytuacji formal-
noprawnej studentów niepełnospraw-
nych, metod i środków umożliwiających 
osobom z różnymi dysfunkcjami podjęcie 
i ukończenie studiów, dostępności infor-
macji oraz część praktyczną, polegającą 
na rozwiązywaniu z zainteresowanymi 
osobami konkretnych, pojawiających się 
w ich codziennej pracy trudności, związa-
nych z osobami niepełnosprawnymi.

Nakreślenie przyczyn funkcjonują-
cych barier ma na celu zwrócenie uwagi 
pracowników uczelni wyższych na proble-
my, które ograniczają lub uniemożliwiają 
osobom niepełnosprawnym pełne korzy-
stanie z usług edukacyjnych dostępnych 
dla osób sprawnych. Podczas szkolenia 
prezentowane są powszechnie dostępne 
środki zwiększające dostępność informa-
cji dla osób o specyficznych potrzebach: 
opracowania ułatwiające dostęp do infor-
macji, oprzyrządowanie wspomagające 
korzystanie z urządzeń komputerowych, 
różne techniki przekazu informacji oraz 
formy wsparcia pozatechnologicznego, 
których znajomość umożliwi pracowni-
kom uczelni trafną ocenę potrzeb zgła-
szającej się osoby niepełnosprawnej oraz 
możliwe formy udzielanego jej wsparcia.

Liczba niepełnosprawnych studentów 
nadal jest znacząco niższa niż studentów 
sprawnych. Dlatego też inicjatywa ta wciąż 
odpowiada na aktualne, palące potrzeby 

na wózkach inwalidzkich. Jest kilka rozwiązań bardzo do-
brze likwidujących problem zamkniętych drzwi np.: domo-
fon lub dzwonek wraz z kamerą. Kolejną możliwością jest 
wydanie kluczy studentom niepełnosprawnym mającym 
zajęcia w w/w obiekcie. Rozwiązanie to jest dopuszczalne 

lecz jako rozwiązanie alternatywne, gdyż występowanie 
tylko tego systemu czyni obiekt dostępny dla bardzo wą-
skiej grupy ludzi.
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zarówno tych osób, jak i  ich otoczenia. Wszystkich, dla któ-
rych poruszane kwestie są istotne, zapraszamy na stronę 
http://firr.org.pl/szkolenia/aktualne-szkolenia.html, gdzie 
znajdują się również szczegóły dotyczące szkoleń. Infor-
macji udzielają także Biura ds. Osób Niepełnosprawnych 
krakowskich Uczelni: AGH, PAT, PK, UEK, UP i UJ.
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