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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
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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
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sami studenci z niepełnosprawnością.
Szczegółowa tematyka wystąpień
poruszała szerokie spectrum pojęcia
niepełnosprawności i wielu aspektów z nim związanych. Między innymi
były to dylematy związane ze studiowaniem i określeniem formy wsparcia
dla studentów, rzecz o lęku odrzucenia i nieporozumieniach, nastawienia
wobec psychospołecznych warunków
studiowania, aksjologiczno-moralne
aspekty kształcenia osób niepełnosprawnych, możliwości i ograniczenia
w studiowaniu, prezentacja projektu
Międzyuczelnianego Centrum Wsparcia Psychologicznego, przedstawienie
działalności BON UJ, raport z badań
AGH na temat studentów niepełnosprawnych, osoby niesłyszące a nauczanie języków obcych, jakość życia
studentów z uszkodzonym wzrokiem,
życie z implantem ślimakowym. Najbardziej wartościowe
wydały się uczestnikom prelekcje opowiadające o doświadczeniach w pracy ze studentem niepełnosprawnym, porady i praktyki wypracowane przez prelegentów.
Miano szczególnie cennych wystąpień nadano wykładom studentów z niepełnosprawnością, jako tych często
bardzo osobistych, głębokich, ukazujących życie studenta z niepełnosprawnością tej drugiej, pracowniczej
stronie systemu. Były to refleksje na temat tego, jak radzić sobie wśród swoich rówieśników sprawnych w pełni, jak nie pozwolić na etykietowanie własnej osoby, jak
udowodnić innym, że osoba z niepełnosprawnością to

Studenci na konferencji

zwyczajny człowiek, ten który myśli, czuje, odpowiada
za swoje działania, ma osobowość i inteligencję, a tylko
czasami potrzebuje pomocy lub pewnego określonego
rodzaju wsparcia. Szereg studenckich prelekcji zakończyło wystąpienia Bawera Aondo Akaa, niepełnosprawnego
studenta UPJPII, który skupił się na relacjach społecznych
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Obrady konferencji w gmachu Urzędu Miasta

osób z niepełnosprawnością, ale w kontekście wiary. To
wiara jego zdaniem jest najważniejszym aspektem w życiu osoby z niepełnosprawnością i to ona pozwala myśleć pozytywnie i codziennie przezwyciężać swoje małe
i większe trudności.
Konferencja odbyła się w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa, przy Placu Wszystkich Świętych. Jej głównym organizatorem był Wydział Nauk Społecznych
UPJPII a także Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UPJPII i szereg pracowników innych jednostek naszego
Uniwersytetu. Konferencję współorganizowało Polskie Towarzystwo Teologiczne (jako jego przedstawiciel w konferencji udział wziął ks.
prof. dr hab. Kazimierz Panuś) oraz
Urząd Miasta Krakowa (z panem
Bogdanem Dąsalem – Pełnomocnikiem Prezydentra Miasta Krakowa ds.
Osób Niepełnosprawnych). Patronatem honorowym konferencję objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej. Ks. dr hab. Władysław Zuziak, prof. UPJPII, Prorektor ds. Nauki, Rozwoju i Współpracy
Międzynarodowej UPJPII, rektor elekt
UPJPII także zaszczycił konferencję
swoim udziałem, otwierając ją w kilku słowach. Natomiast głównym prowadzącym konferencji został ks. prof.
dr hab. Janusz Mastalski – dziekan
Wydziału Nauk Społecznych UPJPII,
wespół z dr Małgorzatą Dudą, zastępcą dyrektora Instytutu Nauk o Rodzinie. Część wystąpień studentów poprowadziła Katarzyna Kutek-Sładek – Pełnomocnik Rektora UPJPII ds. Osób Niepełnosprawnych.
Monika Piega (UPJPII)
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