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Certyfikaty i wyróżnienia 
katPOn wręCzOne
katPOn, to skrócona nazwa, 
unikalnego wśród uczelni wyż-
szych w  Polsce Systemu oceny 
i  certyfikacji „katedra Przyjazna 
Osobom z niepełnosprawnością”, 
realizowanego na Uniwersytecie 
ekonomicznym w krakowie od roku 
akademickiego 2011/12. 

Podczas posiedzenia Senatu dn. 
10 grudnia 2012r. Jego Magnificencja 
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego 
w  Krakowie, prof. UEK dr hab. inż. 
Andrzej Chochół, wręczył uroczyście 
certyfikaty oraz wyróżnienia dla jed-
nostek, które w roku akademickim 
2011/12 podjęły działania na rzecz 
wparcia edukacyjnego studentów 
z niepełnosprawnością na UEK. Z kil-
kunastu jednostek, które zgłosiły się do 
procedury certyfikacji, pięć otrzymało 
Certyfikat Katedry Przyjaznej Osobom 
z  Niepełnosprawnością, uzyskując 
wymaganą liczbę punktów. 

nagrOdzOne jednOStki

Certyfikaty otrzymały Katedry: Filozofii, 
Gospodarki i Administracji Publicznej, 
Psychologii i Dydaktyki, Systemów 
Obliczeniowych, a  także Studium 
Języków Obcych. 

Każda z  jednostek, która otrzy-
mała certyfikat, obok dokumentu 
certyfikującego, otrzymała też 
specjalną tabliczkę, którą można 
zamocować na ścianie obok pokoju 
Kierownika Katedry/Studium lub 
Sekretariatu, a  która informuje 
o przyznanym na 2 lata certyfikacie. 
Aby mieć prawo do dalszego wyko-
rzystywania tabliczki i zaszczytnego 
tytułu Katedry Przyjaznej Osobom 
z  Niepełnosprawnością, jednostka 
musi ponownie po upływie 2  lat 
złożyć odpowiednie dokumenty, 
pozwalające wznowić procedurę 
certyfikacji. Instancją decydującą 
o przyznaniu certyfikatu KatPON jest 
Kapituła Konkursu, w  skład której 
wchodzą: Prorektor ds. Kształcenia 
i Studentów UEK, po jednym przed-
stawicielu z każdej Rady Wydziału, 
Przewodniczący Komisji Senackiej 
ds. Dydaktyki, Pełnomocnik Rektora 
UEK ds. ON, przedstawiciel Biura ds. 
ON UEK, przedstawiciel Zrzeszenia 
Studentów Niepełnosprawnych UEK. 

Kadencja członków Kapituły, wcho-
dzących w  skład organów uczelni 
trwa 4 lata, natomiast kadencja 
przedstawiciela Zrzeszenia Studentów 
Niepełnosprawnych 1 rok.

Wyróżnienie za prowadzenie aktyw-
nej polityki wsparcia na rzecz studentów  
z  niepełnosprawnością przyznano 
katedrom: Analiz Strategicznych, 
Europejskiej Integracji Społecznej, 
Finansów, Historii Gospodarczej 
i  Społecznej, Prawa, Procesu 
Zarządzania, Zarządzania Kapitałem 
Ludzkim.

idea PrOjektU

Wstępny zarys projektu certyfi-
kacji został przygotowany przez 
Pełnomocnika Rektora UEK ds. ON 
prof. UEK dr hab. Janinę Filek i dra 
Macieja Frączka z Katedry GAP UEK. 
System oceny i certyfikacji KatPON 
wpisuje się w szerszą strategię uczelni 
stawania się w sposób zrównoważony 
(a zatem na miarę możliwości technicz-
nych, finansowych, organizacyjnych) 
uczelnią coraz bardziej przyjazną stu-
dentom niepełnosprawnym, poprzez 
stworzenie najbardziej optymalnych 
warunków dla ich studiowania.

Pomysł certyfikacji opiera się na 
dwóch założeniach: na dobrowolno-
ści uczestnictwa oraz nagradzaniu. 
Sądzimy bowiem, że dobrowolne 
uczestnictwo katedr, polegające 
w początkowej fazie projektu na wybo-
rze osoby pełniącej rolę pełnomocnika 
katedralnego, nie tylko pozwoli na 
szybsze i lepsze przekazywanie przez 
BON nauczycielom akademickim 
potrzebnych informacji o konkretnych 
potrzebach czy problemach studenta 
niepełnosprawnego, ale też uruchomi 
w sposób naturalny potrzebę znajdo-
wania katedralnych rozwiązań wspar-
cia dla każdego studenta, spowoduje, 
że pracownicy katedry, co jakiś czas, 
jedno ze swoich zebrań poświecą pro-
blemom związanym z trudnościami 
(zarówno po stronie studenta, jak 
i wykładowcy), wynikającymi ze stu-
diowania osób niepełnosprawnych.

Cele PrOjektU

Celem zasadniczym i nadrzędnym pro-
jektu certyfikacji KatPON jest wsparcie 

edukacyjne studentów z niepełno-
sprawnością, zaś celami szczegóło-
wymi są: 

 ▪ zwiększenie dostępności UEK dla 
obecnych i potencjalnych studentów  
z  niepełnosprawnością, poprzez 
ograniczanie i  eliminację barier 
(architektonicznych, organizacyj-
nych, edukacyjnych oraz mentalnych) 
występujących na Uczelni;

 ▪ zwiększenie świadomości pracow-
ników UEK dotyczącej potrzeb i oczeki-
wań studentów z niepełnosprawnością;

 ▪ utrwalenie społecznego wizerunku 
UEK, jako uczelni przyjaznej osobom  
z niepełnosprawnością.

Szczegółowe informacje o zasa-
dach przyznawania certyfikatów 
zamieszczone są na stronie interne-
towej Biura ds. ON UEK http://bon.uek.
krakow.pl/katpon

KatPON jest projektem cyklicznym, 
realizowanym co 2 lata. Wierzymy, że 
będzie on miał istotny wkład w proces 
edukacji środowiska akademickiego 
nt. potrzeb osób z niepełnosprawno-
ścią. Zachęcamy przy tej okazji inne 
katedry do udziału w projekcie i ubie-
gania się o certyfikat w kolejnej edycji. 

W imieniu wszystkich studentów 
z niepełnosprawnością oraz swoim 
własnym serdecznie gratuluję wyróż-
nionym Katedrom. 

Prof. Uek janina filek
(Pełnomocnik rektora Uek 

 ds. Osób niepełnosprawnych) 

il.
 a

rc
hi

w
um

 B
O

N
 U

EK

Certyfikat KatPON


	_GoBack
	Powiatowy „student”
Niepełnosprawny
	Strona Prezydenta RP w PJM!
	PROJEKT: PRACA
	Niesłyszący w urzędzie 
	Certyfikaty i wyróżnienia 
	KatPON wręczone
	Uczestnictwo ON
	w kształceniu doktorantów
	Zespół ds. osób 
	Głuchych przy RPO
	Jak zarządzać swoim czasem? 
Poradnik przedsesyjny.
	Strony publiczne 
	niedostępne dla ON
	Niepełnosprawni 
w programie Erasmus
	Zdrowie a choroba psychiczna – 
I edycja szkolenia dla studentów
	Pierwszy w historii UEK kurs PJM
	Amerykański maratończyk
w Krakowie
	Dostępny mecz piłkarski
	Członkowie ZSN UEK medalistami!
	II Integracyjny Maraton
	Pływacki o Puchar Rektora UEK
	KOSZYKÓWKA NA WÓZKACH
	usłysz to, czego nie widzisz
	fotorelacja z wigilii
	VI KDI - „zobacz
 niepełnosprawność”
	sportowo i tanecznie
	Tworzę, więc jestem
	Trochę inni
	Nowy teatr stary
	Z wizytą u naszych
 południowych sąsiadów

