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A może studia za granicą?
Gala pochodzi z Bułgarii. W Sofii studiuje polonistykę. Kilka lat temu
uczestniczyła w wymianie studenckiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Pobyt w Polsce bardzo sobie chwali.
Gala z Bługarii oraz jej pies przewodnik

którzy do dziś są jej przyjaciółmi. Jest zachwycona
szansą edukacji poza granicami własnego kraju i poleca takie wyjazdy wszystkim, którzy tylko mają okazję
z nich skorzystać.

Konferencja
Studenci Niepełnosprawni
w Programie Erasmus
Oprócz wykładu pana Białka, swoje refleksje
przekazał pan Paweł Wdówik, kierownik BON na
Uniwersytecie Warszawskim, który dzielił się swoimi doświadczeniami w pracy ze studentami z niepełnosprawnością. Wystąpienie miał również pan
Rafał Rudnicki z Komisji Europejskiej w Polsce, który przedstawił działania KE, takie jak EuroQuiz lub
Parada Schumana.

Erasmus dla Osób
Niepełnosprawnych

Gala jest niewidoma. Do nauki potrzebne jest
jej specjalistyczne oprogramowanie komputerowe.
Mimo swojej niepełnosprawności świetnie posługuje się językiem polskim. O jej fantastycznych osiągnięciach opowiadał Pan Ireneusz Białek (kierownik
Biura ds. ON UJ) podczas konferencji Studenci niepełnosprawni w Programie Erasmus, która odbyła się
20 kwietnia 2010 roku w Warszawie, a jej organizatorem był wykonawca Programu Erasmus –Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji.

Co o tym myśli Gala
Gala znana jest z częstych pobytów w Polsce.
Zapytana o zdanie na temat studiowania za granicą
bardzo chwali ten pomysł. Mówi, że wyjazd ten otworzył przed nią nowe perspektywy, pozwolił na lepsze
poznanie nie tylko naszego języka, ale także kultury,
sztuki, walorów turystycznych. Poznała wielu Polaków,

Omówienia zasad Programu Erasmus, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
poprowadzone przez panią K. Żochowską i D. Rytwińską, zawarło w sobie podstawowe zasady ubiegania się
o dofinansowanie wymiany dla studentów niepełnosprawnych i pracowników niepełnosprawnych uczelni
wyższych. Erasmus w ogóle to program przeznaczony
dla uczelni, studentów i pracowników. Jego celem jest
wsparcie międzynarodowej współpracy szkół wyższych, umożliwienie wyjazdów studentów za granicę
na część studiów i praktykę. Program promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne
możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. Polska bierze udział w programie Erasmus
od roku 1998/99. W latach 1995–2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a od
roku akademickiego 2007/2008 jest częścią programu
Uczenie się przez całe życie (LLP – the Lifelong Learning
Programme), którego celem jest przede wszystkim
podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz
ułatwianie międzynarodowej współpracy i wymiany
w dziedzinie edukacji.
www.erasmus.org.pl/index.php/ida/1
I tak osoby z lekkim i umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności mogą otrzymać stypendium
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w wysokości do maksymalnej kwoty określonej przez
Unię Europejską. W przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oprócz wyżej wspomnianej
kwoty można starać się o dodatkowe dofinansowanie
jako koszty specjalne, przykładowo koszty tłumacza
migowego, jego wyżywienie i zakwaterowanie, koszty
asystenta itp. Wszelkie szczegółowe informacje znajdują
się na stronie www.erasmus.org.pl.

Kto nas reprezentował
W Konferencji wzięli udział przedstawiciel Politechniki Krakowskiej Jan Ortyl – Pełnomocnik Rektora ds. Osób
Niepełnosprawnych, przedstawiciel BON na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie Marzena Dudek, przedstawiciel BON na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie
Iwona Skalbmierska oraz przedstawiciel BON Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Monika Piega.
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Wnioski
Studiowanie za granicą, udział w wymianie międzynarodowej czy praktyce, dostępne jest studentom już od
kilku lat. Coraz częściej natomiast słyszy się o udziale osób
z niepełnosprawnością w tych wyjazdach. Organizatorzy
wymian, programy grantowe, uczelnie w Polsce i za granicą dostrzegają potrzeby ON i starają się zapewnić im jak
najlepsze warunki do studiowania. I chwalmy fakt, że dziś
już nie dziwi widok osoby niepełnosprawnej z Polski na
Uniwersytecie w Londynie, siedzącej wśród studentów
na wykładzie w ich ojczystym języku. Sytuacje takie stają się normą, a przygotowanie wyjazdów nie jest już problemem. Dlatego propagując naukę za granicą zachęcam
wszystkich zainteresowanych do otwarcia powyższego
linku i zmierzenia się z własnymi marzeniami.
Monika Piega (UPJPII)

Student z niepełnosprawnością w środowisku
akademickim
Bez wiary życie osób niepełnosprawnych byłoby pozbawione głębszego
sensu – Bawer Aondo Akaa, student Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie.

Prorektor UPKPII ks. prof.
dr hab. Władysław Zuziak

32

W ciągu ostach kilku lat zauważyć można silną tendencję do zwiększania udziału osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym i zawodowym. Coraz większa
liczba tych osób postanawia kontynuować swą edukację
na studiach wyższych. W odpowiedzi na ten proces uczelnie otwierają biura ds. osób niepełnosprawnych, których
celem jest wsparcie i przezwyciężanie barier w studiowaniu. Oprócz standardowych form wsparcia ofiarowanych
na rzecz swoich studentów uczelnie często prowadzą
badania naukowe w zakresie kształcenia osób z niepełnosprawnością lub ich życia w ogóle, szkolą swoich pracowników, prowadzą dialog z innymi instytucjami.
Wychodząc naprzeciw wzrastającemu zainteresowaniu tematyką kształcenia osób z niepełnosprawnością
w dniu 1 czerwca 2010 roku Uniwersytet Papieski Jana
Pawła II w Krakowie zorganizował konferencję naukową
Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim – współczesne wyzwania i dylematy, która stała się
platformą wymiany doświadczeń w tym zakresie pomiędzy osobami związanymi bezpośrednio ze szkolnictwem wyższym. Swoje refleksje przedstawiło kilkanaście
osób z Krakowa, a także ośrodków akademickich z całej
Polski, wykładowców, pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych, pracowników różnych instytucji, również

