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PEŁNO(S)PRAWNY STUDENT IV

W  Auditorium Maximum w  Krakowie 25 paździer-
nika 2010 r. odbyła się po raz czwarty konferencja 
,,Pełno(s)prawny student” zorganizowana przez 
Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Roz-
mawiano m. in o  poprawie warunków rekrutacji 
i  funkcjonowania niepełnosprawnych na uczel-
niach wyższych. Konferencję swoim patronatem 
objęła Minister Nauki i  Szkolnictwa Wyższego 
prof. dr hab. Barbara Kudrycka
Spotkanie uroczyście rozpoczął Bogdan Dąsal, Pełnomocnik 
Prezydenta Krakowa wspólnie z  prof. Haliną Waszkielewicz 
z FIRR. W części merytorycznej jako pierwszy głos zabrał Piotr 
Jagielski, przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego w  sprawie treści i  znaczenia nowelizacji Ustawy Prawo 
o Szkolnictwie Wyższym. W dalszej części konferencji wystąpi-
ło wiele osób z ciekawymi i różnorodnymi wykładami.

Maciej Kasperkowiak (European Federation of Hard of He-
aring People) zaprezentował prelekcję na temat profesjonal-
nych systemów wspomagania słuchu dla studentów głuchych 
i  słabosłyszących. Opowiedział o  możliwości wprowadzenia 
na sale uniwersyteckie radiowego Systemu Fm. Składa się on 
z  nadajnika i  mikrofonu, które wykładowca zawiesza wokół 
szyi, aby nie przeszkadzały swobodnie prowadzić zajęć. Stu-
denci z kolei dobierają do swoich aparatów słuchowych stopki 
pośredniczące wraz z  odbiornikiem. Dzięki temu bez zbęd-
nych szumów mogą słuchać wykładów i  sporządzać notatki. 
Każda osoba ucząca się może ubiegać się o pełne dofinanso-
wanie takiego sprzętu z NFZ-tu lub PFRON-u.

CHORZY PSYCHICZNIE NA UCZELNIACH
Na temat problemów osób psychicznie chorych na uczelniach 
wyższych głos zabrali dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak i mgr 
Jakub Sznajder z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na podstawie 
badań przeprowadzonych na macierzystej uczelni doszli do 
wniosku, że studenci chorzy psychicznie wzbudzają wiele kon-
trowersji wśród kadry dydaktycznej. Wciąż wielu ludzi boi się 
kontaktów z taką osobą twierdząc, że nie ma dla nich miejsca 

w szkolnictwie wyższym. Problem jest, niestety, bardzo często 
spychany na dalszy plan. Prelegenci w wystąpieniu zaprezen-
towali jednak wiele dobrych praktyk i pomysłów, które umoż-
liwiłyby studiowanie osobom chorym psychicznie.

ROZWIĄZANIA Z ZAGRANICY
W  połowie konferencji odbyła się sesja panelowa na temat 
praktycznych aspektów wykorzystania dotacji na kształce-
nie studentów niepełnosprawnych. Następnie gość ze Sta-
nów Zjednoczonych, John Bennett (Temple University of 
Philadelphia), przedstawił, na podstawie rozwiązań z  własnej 
uczelni, jak ważna jest rola wsparcia osób niepełnosprawnych 
w szkolnictwie wyższym.

BADANIE POTRZEB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Mgr Karolina Smoczyńska z  warszawskiej Szkoły Wyższej Psy-
chologii Społecznej zaprezentowała wyniki ogólnopolskiego 
badania sytuacji, potrzeb i  możliwości osób niepełnospraw-
nych na lata 2008–2010. Okazuje się, iż 41% badanych, mimo 
że doświadczało często sporych ograniczeń utrudniających 
im codzienne życie, nie posiada orzeczenia o  swojej niepełno-
sprawności. Z kolei w 48% zbadanych gospodarstw domowych 
w Polsce, w których zamieszkuje przynajmniej jedna osoba niepeł-
nosprawna, nie korzysta się z żadnej formy wsparcia z zewnątrz. 

WSKAZÓWKI DLA KADRY 
NAUCZYCIELSKIEJ

Na forum zaprezentowano przydatne wskazówki dla osób pro-
wadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami o różnych nie-
pełnosprawnościach. Warto wymienić pierwszą i  najważniej-
szą zasadę: „Przed studentami z  niepełnosprawnością należy 
stawiać takie same wymagania, jak przed innymi, ponieważ 
zamierzają oni zdobyć wyższe wykształcenie, a to uczelnia od-
powiada za uzyskany przez nich dyplom.”

DO ZOBACZENIA ZA ROK
Konferencja zaowocowała wymianą poglądów i praktycznych 
rozwiązań. Wymieniano między sobą dobre praktyki i rozwią-
zania, stosowane z  powodzeniem przez uczelnie wspierające 
osoby niepełnosprawne. Uczestnicy spotkania mogli poznać 
metody działania, mogące pomóc usprawnić pracę nauczycie-
li z  osobami niepełnosprawnymi. Kolejna konferencja z  cyklu 
,,Pełno(s)prawny student” już za rok. Serdecznie zapraszamy!

Konferencja organizowana była w partnerstwie z Urzędem 
Miasta Krakowa.

Piotr Pawłowski (FIRR)

Na konferencję przybyło wielu gości...
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