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Drodzy Studenci/tki i Doktoranci/tki!

Niniejsza publikacja zawiera informacje dotyczące kompleksowego  
wsparcia, które nasza uczelnia oferuje osobom z różnego rodzaju  
trudnościami wynikającymi ze stanu zdrowia m.in. z niepełnosprawności. 

Informator prezentuje sposoby rozwiązania problemów, z którymi mogą się  
Państwo mierzyć w trakcie studiowania lub prowadzenia działalności naukowej. 

Warto podkreślić, że każdy rodzaj oferowanego wsparcia ma na celu  
budowanie równych warunków w dostępie do kształcenia i prowadzenia 
działalności naukowej dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami  
oraz umożliwienie im uwolnienia potencjału, nie ma natomiast służyć  
wyręczaniu ich z obowiązków czy pobłażliwemu traktowaniu.

Wsparcie udzielane jest na wniosek zainteresowanej osoby, dlatego tak 
ważne jest, aby o możliwościach uzyskania pomocy wiedziało jak najwięcej 
potencjalnych odbiorców.

Owocnej lektury!

Zespół 
Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
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STUDENCI I DOKTORANCI
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
INFORMACJE OGÓLNE

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako jeden z pierwszych 
w Polsce realizuje strategię Uniwersytetu Otwartego dla wszystkich, 
w tym także dla osób z niepełnosprawnościami. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom tej grupy, oferujemy następujące  
formy wsparcia: 

• stypendium dla osób niepełnosprawnych,
• Racjonalne Dostosowania Procesu Kształcenia,
• wsparcie asystenta dydaktycznego, asystenta laboratoryjnego, asystenta 

tłumacza dla osób z ASD, 
• wsparcie tłumacza języka migowego,
• wypożyczenie sprzętu wspomagającego osoby z niepełnosprawnością słuchu  

i/lub wzroku,
• lektoraty języka angielskiego dla osób nie(do)słyszących w Multimedialnej  

Pracowni Nauki Języków Obcych,
• zajęcia z praktycznej nauki języka polskiego dla osób nie(do)słyszących,
• lektoraty dla osób z trudnościami poznawczymi,
• zajęcia logopedyczne,
• wsparcie Psychologicznego konsultanta ds. trudności w procesie studiowania,
• możliwość bezpłatnego korzystania z pomocy Poradni Rozwoju i Wsparcia 

Psychicznego,
• transport na zajęcia dydaktyczne lub wsparcie asystenta dla osób  

z trudnościami w poruszaniu się, 
• stanowiska komputerowe wyposażone w sprzęt wspomagający dla osób  

nie(do)widzących,
• przystosowane miejsca w domach studenckich (w tym pokoje z komunikatami 

świetlnymi dla osób nie(do)słyszących w DS Zbyszko, Jagienka oraz  
w DS Hanka),

• udział w obozach sportowych i szkoleniowych (m. in Letniej Szkole Języka  
Angielskiego, Spotkaniu Adaptacyjnym Studentów I roku),

• działalność Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych „Ad Astra”.

PRACOWNICY
BIURA WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

mgr Anna Rutz
Pełnomocniczka Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami
Kierowniczka Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
e-mail: arutz@amu.edu.pl, kom. 539 869 407, tel. 61 829 2055

Dominika Hoft
Młodsza specjalistka ds. Osób z Niepełnosprawnościami
e-mail: dominika.hoft@amu.edu.pl, tel. 61 829 1210

mgr Agnieszka Janicka
Samodzielna referent ds. Osób z Niepełnosprawnościami
e-mail: agnieszka.janicka@amu.edu.pl, tel. 61 829 2243

mgr Szymon Hejmanowski
Psychologiczny konsultant ds. procesu studiowania
e-mail: szymon.hejmanowski@amu.edu.pl, tel. 730 591 791

mgr Grzegorz Sadowski
Specjalista ds. projektów IT
e-mail: Grzegorz.sadowski@amu.edu.pl, tel. 539 698 147

mgr Henryk Lubawy
Starszy specjalista ds. sprzętu i oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością 
wzroku, Administrator profilu UAM w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej
e-mail: henrykl@amu.edu.pl, tel. 61 829 3789 
http://henrykl.home.amu.edu.pl

mgr Bartosz Zakrzewski
Starszy specjalista ds. osób z niepełnosprawnością wzroku
e-mail: bartosz@amu.edu.pl, tel. 61 829 37 89

Michał Ludowicz
Pomocnik administracyjny
e-mail: michal.ludowicz@amu.edu.pl 

mgr Agata Kwias
Technik logopeda
e-mail: agata.kwias@amu.edu.pl, tel. 605 529 697

http://henrykl.home.amu.edu.pl
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STYPENDIUM
DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami przysługuje student(k)om 
i doktorant(k)om, którzy posiadają aktualne orzeczenie o stopniu  
niepełnosprawności.

O stypendium dla osób z niepełnosprawnościami nie mogą ubiegać się osoby, które  
skończyły już jeden kierunek studiów. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy student  
kontynuuje naukę po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania  
tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednak nie dłużej niż przez okres 
trzech lat albo gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów bądź po uzyskaniu 
tytułu zawodowego. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, 
na której odbywane są studia. Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami student może 
otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. Student 
ubiegający się o stypendium generuje i składa wniosek w USOSweb. Obowiązkowym 
załącznikiem do wniosku jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez 
zespół orzekający. Stypendium specjalne przyznawane jest na rok akademicki,  
ale na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu  
niepełnosprawności.

Więcej szczegółów na stronie:
https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenc-
kie/swiadczenia-pomocy-socjalnej

RACJONALNE  
DOSTOSOWANIA
PROCESU KSZTAŁCENIA

Racjonalne dostosowania procesu kształcenia (RD) przysługują  
każdej studiującej na UAM osobie z niepełnosprawnością, która uzyska  
pozytywną opinię Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami  
i zgodę władz dziekańskich.

W ramach RD można wnioskować o: 
• zmianę sposobu uczestnictwa w zajęciach (np. poprzez odrobienie godzin  

nieobecności związanych z niepełnosprawnością) lub prawo do obecności  
podczas zajęć osoby wspomagającej (np. asystenta),

• zmianę terminu i/lub miejsca egzaminu,
• zmianę organizacji sesji egzaminacyjnej,
• wydłużenie czasu trwania egzaminu (o 50% czasu podstawowego),
• zmianę formy egzaminu (pisemna / ustna), itd.

JAK UZYSKAĆ TAKĄ POMOC?

1. Zgłoś się do Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.
2. Przynieś na spotkanie w Biurze dokumenty poświadczające Twój stan zdrowia  
(np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie od lekarza specjalisty).
3. Na spotkaniu w Biurze wypełnij wniosek o przyznanie racjonalnych dostosowań  
procesu kształcenia dla osób z niepełnosprawnością lub z trudnościami w uczeniu się. 
Pamiętaj o uzyskaniu opinii przedstawiciela Biura.
4. Wypełniony wniosek dostarcz do dziekana / prodziekana, a w przypadku  
doktorantów do kierownika studiów doktoranckich Twojego wydziału.
5. Po otrzymaniu zgody dziekana / kierownika studiów doktoranckich poinformuj  
w terminie 14 dni o fakcie posiadania zgody na RD wszystkich prowadzących  
Twoje zajęcia w danym semestrze.

UWAGA!  
Jeśli masz trudność w komunikacji, dostarcz do Biura listę prowadzących  
zajęcia w Twojej grupie. Pamiętaj o jej aktualizacji, jeśli zmieni się semestr  
lub w trakcie semestru zmienią się prowadzący zajęcia.

https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/swiadczenia-pomocy-socjalnej
https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/swiadczenia-pomocy-socjalnej
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ASYSTENT DYDAKTYCZNY
OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Osoba z niepełnosprawnością ma możliwość skorzystania ze wsparcia 
asystenta dydaktycznego. Zainteresowani taką pomocą samodzielnie 
wskazują osoby, które będą pełnić rolę asystenta.

Asystentem może zostać kolega lub koleżanka z roku, bądź inna osoba wskazana 
przez studenta. Członek rodziny osoby z niepełnosprawnością może zostać  
asystentem tylko w uzasadnionych przypadkach.

Jak wygląda wsparcie asystenta?

Przykładowe formy pomocy:
• asysta w dotarciu (tzw. transport zewnętrzny) na zajęcia objęte planem studiów,
• asysta w przemieszczaniu się po uczelni (tzw. transport wewnętrzny),
• pomoc w sporządzaniu notatek, kserowaniu,
• pomoc w korzystaniu z zasobów bibliotecznych,
• inna pomoc (po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem).

UWAGA! Zakres pracy asystenta obejmuje wsparcie procesu kształcenia na studiach 
i działalności naukowej osoby z niepełnosprawnością. Inne rodzaje zajęć nie będą 
brane pod uwagę przy obliczaniu łącznej liczby godzin pracy asystenta. 

JAK UZYSKAĆ ASYSTENTA?

KROK PO KROKU:
1. Zgłoś się do Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.
2. Przynieś na spotkanie w Biurze dokumenty poświadczające Twój stan zdrowia  
(np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).
3. Na spotkaniu w Biurze wypełnij Wniosek o przyznanie asystenta dydaktycznego 
dla osób z niepełnosprawnością. Pamiętaj o uzyskaniu opinii przedstawiciela Biura.
4. Wypełniony wniosek dostarcz do dziekana/prodziekana Twojego wydziału, 
a w przypadku doktorantów do kierownika studiów doktoranckich.
5. Po uzyskaniu zgody dziekana/kierownika studiów doktoranckich zgłoś się  
z asystentem do Biura, by podpisać umowę zlecenie na świadczenie usług  
asystenckich.

Więcej informacji na stronie: 
https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami/asystent-studenta-
-uam-z-niepelnosprawnoscia

WSPARCIE 
DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU

Stanowiska komputerowe dla osób z niepełnosprawnością wzroku
Osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą skorzystać ze stanowisk komputerowych 
wyposażonych w skaner, a także w specjalistyczne oprogramowanie czytające 
zawartość ekranu i oprogramowanie powiększające, które umożliwiają samodzielną 
pracę zarówno osobom niewidomym, jak i słabowidzącym. Skaner wraz z oprogra-
mowaniem OCR - rozpoznającym tekst umożliwia przetworzenie książek z biblioteki 
do postaci odczytywanej przez „mówiący komputer”. Ponadto w bibliotekach znajdują 
się powiększalniki pomagające czytać osobom o bardzo ograniczonym widzeniu. 
Sprzęt ten umożliwia samodzielne i bieżące korzystanie z zasobów bibliotecznych.

Stanowiska takie znajdują się w:
• Bibliotece Kampusu Ogrody,
• Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,
• Bibliotece Wydziału Fizyki,
• Bibliotece Wydziału Historii,
• Bibliotece Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej,
• Bibliotece Wydziału Neofilologii,
• Bibliotece Uniwersyteckiej,
• Pracowni Adaptacji Materiałów Edukacyjnych. 

Akademicka Biblioteka Cyfrowa
W ramach projektu Akademicka Biblioteka Cyfrowa (w skrócie ABC), który realizujemy 
we współpracy z kilkunastoma szkołami wyższymi z kraju, zapewniamy dostęp  
do zbiorów książek i podręczników akademickich już wcześniej przetworzonych  
i zaadaptowanych do postaci cyfrowej możliwej do odczytu mową syntetyczną.  

ABC to platforma internetowa, z której można pobierać zaadaptowane książki  
w dowolnym miejscu. Ponieważ prawo autorskie zezwala na przetwarzanie  
i udostępnianie utworów nim objętych jedynie osobom z niepełnosprawnościami  
tzw. dozwolony użytek dla dobra osób niepełnosprawnych, student może skorzystać 
z zasobów ABC jedynie po zarejestrowaniu.  Formularz rejestracyjny na stronie ABC 
wypełnia użytkownik. Należy podać wszystkie niezbędne dane osobowe,  
zaakceptować regulamin biblioteki oraz wybrać profil UAM jako ten, w którym  
chcemy być zarejestrowani. Następnie konto użytkownika musi być aktywowane 
przez administratora profilu, który może poprosić o potwierdzenie prawa 
do korzystania z zasobów ABC (o potwierdzenie niepełnosprawności). 
Po aktywacji konta  można w pełni korzystać z zasobów Akademickiej Biblioteki 
Cyfrowej z każdego komputera podłączonego do Internetu.

https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami/asystent-studenta-uam-z-niepelnosprawnoscia
https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami/asystent-studenta-uam-z-niepelnosprawnoscia
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Pracownia Adaptacji  
Materiałów Edukacyjnych

• 3 stanowiska komputerowe, 
przystosowane do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością wzroku, 
wyposażone w oprogramowanie 
powiększające i udźwiękawiające 
środowisko Windows.

• Oprogramowanie rozpoznające 
skanowany tekst.

• Wysokiej jakości skaner formatu A3.
• Wysokiej jakości drukarka brajlowska 

(ponad 100 stron na godzinę).
• Powiększalnik (powiększenie do 72 

razy i wiele dodatkowych funkcji).
• Wysokiej jakości notatnik brajlowski 

wyposażony w 32-znakowy  
monitor brajlowski  
i oprogramowanie.

• Dwa 40-znakowe monitory brajlowskie.
• Drukarka laserowa formatu A3.
• Drukarka brajlowska do  

drukowania grafik brajlowskich.

Wypożyczalnia sprzętu przy 
Pracowni Adaptacji Materiałów 
Edukacyjnych 

• 6 odtwarzaczy książek w formacie 
DAISY, audio czy plików tekstowych.

• 2 monitory brajlowskie 40-znakowe.

Wsparcie nawigacji osób  
z niepełnosprawnością wzroku

Obecnie rozszerzamy zakres wsparcia 
o system informacyjno-nawigacyjny  
oraz udźwiękowienia i opisu przestrzeni 
oparty na znacznikach ToTuPoint,  
wspomagający niewidomych  
i słabowidzących w orientacji 
przestrzennej. System ten jest 
zainstalowany pilotażowo w Collegium 
Novum, Al. Niepodległości 4 oraz  

na terenie Kampusu Ogrody, ul. Szamarzewskiego 89. Znaczniki są zainstalowane  
nad drzwiami wejściowymi oraz w innych istotnych miejscach budynku np. znacznik 
toalety czy windy. W momencie gdy w pobliżu znacznika znajdzie się osoba 
ze smartfonem wyposażonym w bezpłatną aplikację ToTuPoint, znacznik wyemituje 
sygnał dźwiękowy oraz komunikat słowny opisujący miejsce jego lokalizacji.  
Dodatkowo na telefon przekazywany jest tekst z opisem najbliższej okolicy miejsca 
zainstalowania znacznika. Pomoże to osobie z niepełnosprawnością wzroku  
w dokładnym zorientowaniu się, gdzie znajdują się miejsca, do których zmierza.  
Wykaz wszystkich lokalizacji znaczników zainstalowanych na terenie Uniwersytetu 
jest dostępny z poziomu aplikacji oraz na stronie totupoint.pl w zakładce lokalizacje. 
Mamy nadzieję, że rozwój tego systemu przyczyni się do lepszego udostępnienia 
obiektów UAM osobom z niepełnosprawnością wzroku. Wszelkie sugestie dotyczące 
kolejnych lokalizacji oraz treści komunikatów słownych i tekstowych emitowanych 
przez istniejące już znaczniki prosimy zgłaszać do administratora systemu,  
Pana Henryka Lubawego. Zapraszamy do kontaktu!

Dyżury Specjalistów:
mgr Bartosz Zakrzewski
Starszy specjalista ds. osób z niepełnosprawnością wzroku
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 10:00 do 13:00 lub po wcześniejszym umówieniu
Pracownia Adaptacji Materiałów Edukacyjnych 
al. Niepodległości 4 pok. 06 B / e-mail: bartosz@amu.edu.pl, tel. 61 829 37 89

mgr Henryk Lubawy
Starszy specjalista ds. osób z niepełnosprawnością wzroku; administrator  
profilu UAM w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej, administrator systemu  
nawigacyjno-informacyjnego ToTuPoint
poniedziałek, środa, piątek od 12:00 do 13:00 lub po wcześniejszym umówieniu
Biblioteka Kampusu Ogrody przy ulicy Szamarzewskiego 89
e-mail: henrykl@amu.edu.pl, tel. 61 829 37 89, http://henrykl.home.amu.edu.pl

WSPARCIE DLA OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU

Lektoraty języka angielskiego  
w Multimedialnej Pracowni Nauki Języków Obcych
W Studium Językowym UAM funkcjonuje Multimedialna Pracownia Nauki Języków 
Obcych dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. Pracownia mieści się na 
parterze budynku Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6, w salach 24 i 24a.

http://www.henrykl.home.amu.edu.pl
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Co oferujemy?
• zajęcia w małych grupach (max. 4 os.),
• indywidualne podejście,
• metody dostosowane do potrzeb naszych uczestników,
• możliwość zajęć z tłumaczem języka migowego,
• sale multimedialne z pętlą indukcyjną.

Multimedialna Pracownia Nauki Języków Obcych oferuje zajęcia prowadzone przez 
doświadczonych lektorów w małych grupach lub indywidualnie. Główną zaletą 
naszych zajęć jest możliwość bezpośredniego kontaktu z lektorem lub lektorem 
współpracującym z tłumaczem języka migowego. Wychodzimy z założenia, że każda 
osoba z wadami słuchu lub wzroku przy odpowiednim wsparciu i uwzględnieniu jej 
indywidualnych potrzeb edukacyjnych może nauczyć się języka obcego. 
Bezpośredni kontakt ułatwia zarówno wybór właściwej metody nauczania i uczenia 
się, jak również pracę nad prawidłową wymową. Podczas zajęć wykorzystywane są 
wszystkie możliwe kanały poznawczo-zmysłowe włączając w to przestrzeń i ruch.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA LEKTORATY?
Zgłoś się do lektorek Studium Językowego UAM:
mgr Anna Nabiałek 
annanab@amu.edu.pl
mgr Izabela Komar-Szulczyńska 
isabel@amu.edu.pl
mgr Marta Rudnicka 
marta.rudnicka@amu.edu.pl

Zajęcia w grupie dla osób G/głuchych wspomaga swoją obecnością tłumaczka języka 
migowego:
mgr Joanna Nehring 
jnehring@amu.edu.pl

Praktyczna nauka języka polskiego dla osób z niepełnosprawnością słuchu
Zajęcia te mają na celu zwiększenie sprawności językowej w zakresie rozumienia tekstów, 
pisania, czytania oraz wzmocnienie kompetencji językowej w zakresie praktycznego użycia 
języka w codziennej komunikacji. Wiedza zdobyta na tym kursie ma być przede wszystkim 
pomocna przy pisaniu wszelkich prac zaliczeniowych, kolokwiów czy prac dyplomowych.
Zajęcia odbywają się w Instytucie Filologii Polskiej, ul. Fredry 10, sala 310.  

W celu ustalenia terminu spotkań należy kontaktować się z:
dr hab. Karoliną Rutą-Korytowską
karuta@amu.edu.pl

Tłumacz języka migowego
Osoby posługujące się polskim językiem migowym (PJM) mogą otrzymać wsparcie 
tłumacza języka migowego podczas zajęć dydaktycznych lub innych spraw  
związanych ze studiowaniem.  
Jak uzyskać taką pomoc?
1. Zgłoś się do Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.
2. Przynieś na spotkanie w Biurze dokumenty poświadczające Twój stan zdrowia (np. 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a w razie jego braku zaświadczenie lekarskie).
3. Wypełnij Wniosek o przyznanie tłumacza języka migowego.
4. Tłumacz języka migowego rozlicza się ze swojej pracy na podstawie karty pracy.
 
Usługa wideopołączeń z tłumaczem Polskiego Języka Migowego
Usługa wideopołączeń polega na łączeniu się przez specjalne oprogramowanie  
(na tablecie lub przez stronę internetową) z tłumaczem języka migowego oraz  
pracownikiem uniwersytetu. Obecnie usługa jest pilotażowo zainstalowana  
w 7 punktach na UAM, w celu zwiększenia dostępności usług administracyjnych  
dla osób z niepełnosprawnością słuchu.

W tych miejscach możesz skorzystać z usługi wideotłumacza w formie stacjonarnej:
• Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami,
• Sekcja Spraw Studenckich ul. Wieniawskiego 1,
• Prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. dr hab. Joanna Wójcik,
• BOS Wydziału Studiów Edukacyjnych,
• BOS Wydziału Prawa i Administracji,
• BOS Wydziału Matematyki i Informatyki,
• BOS Wydziału Pedagogiczno- Artystycznego w Kaliszu.

Usługa wideopołączeń dostępna jest w dni robocze w godzinach funkcjonowania 
poszczególnych Biur. Ponadto osoby posługujące się językiem migowym mają  
możliwość skorzystania z alternatywnego dla połączenia telefonicznego sposobu 
kontaktu z uczelnią poprzez zdalny dostęp do tłumacza PJM. Usługa dostępna jest 
w dni robocze w godzinach 8:00–18:00. Więcej informacji na stronie internetowej 
biura w zakładce „wsparcie osób z niepełnosprawnością słuchu”.

Wypożyczalnia systemu FM
System FM jest przenośnym urządzeniem kompatybilnym z aparatami słuchowymi 
różnego typu, który dodatkowo wspomaga słyszenie. Można użyć go na wykładach, 
ćwiczeniach lub innych zajęciach związanych ze studiami. By wypożyczyć system 
FM, zapraszamy do Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. 
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DOSTĘPNOŚĆ UAM 
DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHU

Zdecydowana większość obiektów, w tym budynków dydaktycznych, 
naukowo-badawczych, sportowych oraz domów studenckich jest  
dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu. 

W pełni przystosowane są obiekty:
• Wydziału Biologii,
• Wydziału Historii,
• Wydziału Archeologii,
• Wydziału Matematyki i Informatyki,
• Wydziału Fizyki, 
• Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,
• Wydziału Chemii, 
• Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej,
• Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych,
• Wydziału Prawa i Administracji,
• Pływalni Uniwersyteckiej i Hali Sportowej UAM.

Dostęp dla osób poruszających się na wózku lub o kulach zagwarantowano przy 
użyciu platform przyschodowych, wind lub podnośników w następujących obiektach: 

• Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej,
• Wydział Neofilologii,
• Wydział Anglistyki,
• Wydział Filozoficzny, 
• Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, 
• Wydział Psychologii i Kognitywistyki,
• Wydział Socjologii, 
• Wydział Nauk o Sztuce,
• Wydział Studiów Edukacyjnych.

Obecnie trudności w poruszaniu się na wózku mogą pojawić się na Wydziale  
Teologicznym UAM. 
Również jednostki UAM znajdujące się poza obszarem Miasta Poznania są  
całkowicie przystosowane do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się:

• Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu,
• Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie,
• Collegium Polonicum w Słubicach, 
• Nadnotecki Instytut UAM w Pile.
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Pokoje przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  
w domach studenckich UAM
Do dyspozycji studentów o specjalnych potrzebach oddajemy: 

• 3 dwuosobowe pokoje dla osoby z niepełnosprawnością i asystenta w Domu 
Studenckim „Jowita”,

• 5 pokojów jednoosobowych w Domu Studenckim „Zbyszko”,
• 7 pokojów jednoosobowych w Domu Studenckim „Jagienka”,
• 3 pokoje jednoosobowe z aneksem kuchennym w Domu Studenckim „Hanka”,
• 5 pokojów typu studio przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchu 

i 5 pokojów dla osób z innymi rodzajami niepełnosprawności w Domu Akade- 
mickim UAM przy ul. Nieszawskiej (możliwość zamieszkania z asystentem),

• 2 pokoje w Domu Studenckim Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie,
• 2 pokoje w Domu Studenckim Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu 

ul. Nowy Świat,
• 1 pokój w Domu Studenckim Collegium Polonicum w Słubicach.

Wszystkie pomieszczenia spełniają wymogi dostosowania do potrzeb osób z niepeł-
nosprawnościami, począwszy od odpowiedniej powierzchni manewrowej, poprzez 
przystosowaną łazienkę z toaletą, stosowne do potrzeb umeblowanie oraz domofon 
z sygnalizacją wizualną dla osób nie(do)słyszących (DS Zbyszko, Jagienka, Hanka). 

TRANSPORT DLA OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHU

Osoby z trudnościami w poruszaniu się, które ze względu na stan 
zdrowia nie są w stanie samodzielnie korzystać ze środków transportu
publicznego, mogą wnioskować o możliwość korzystania z usług  
transportowych realizowanych przez UAM.

Osoby korzystające z tego wsparcia 
dowożone są z miejsca zamieszkania 
(dotyczy osób zamieszkujących na tere-
nie Miasta Poznania, a w uzasadnionych 
przypadkach do 10 km poza granicami 
miasta) do miejsca, gdzie odbywają się 
zajęcia ujęte w planie studiów.

Transport może zostać przyznany:
• na cały rok akademicki,
• na okres zimowy.

Jak wnioskować o transport realizowany przez UAM?
• zapoznaj się z regulaminem korzystania z usług transportowych UAM świadczo-

nych na rzecz studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami,
• wypełnij kwestionariusz on-line dostępny na stronie, 
• dostarcz wymagane dokumenty w wersji papierowej do Biura Wsparcia Osób 

z Niepełnosprawnościami: wniosek, oświadczenie RODO, podpisany regulamin 
korzystania z usług transportowych,

• po otrzymaniu wiadomości od naszego konsultanta przyjdź na spotkanie  
z komisją transportową.

Szczegółowe informacje na stronie:
https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami/Transport-na-zajecia-dydaktyczne

 

http://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami/Transport-na-zajecia-dydaktyczne
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WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE 
DLA WSZYSTKICH OSÓB NA UAM

Psychologiczni Konsultanci ds. procesu studiowania
Zapraszamy osoby, które doświadczają trudności w studiowaniu i chciałyby uzyskać 
wsparcie psychologiczne nakierowane na:

• efektywne uczenie się i studiowanie,
• nadrabianie zaległości w studiach,
• pokonywanie barier w studiowaniu wynikających z trudności natury poznawczej 

lub emocjonalno-motywacyjnej,
• skuteczne zarządzanie czasem,
• radzenie sobie ze stresem, m.in. w sytuacjach egzaminacyjnych,
• podejmowanie i realizowanie ambitnych wyzwań życiowych,
• satysfakcjonujące spełnianie się w relacjach z ludźmi.

 
Osoby, które chciałyby skorzystać ze wsparcia, zapraszamy do kontaktu mailowego  
z naszymi Psychologicznymi Konsultantami:
mgr Szymon Hejmanowski
e-mail: szymon.hejmanowski@amu.edu.pl
dr Julita Wojciechowska
e-mail: julita.wojciechowska@amu.edu.pl
Zachęcamy do kontaktu i indywidualnego ustalenia dogodnego terminu spotkania.

Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego
Poradnia oferuje krótko- i średnioterminową pomoc psychologiczną i terapeutyczną  
w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu na różnych jego płaszczyznach. 
Konsultacja w Poradni jest bezpłatna, wymaga jednak wcześniejszego umówienia się 
na wizytę. Obecnie na konsultację można umówić się telefonicznie od poniedziałku 
do piątku pod nr 61 829 24 94, aktualne godziny przyjmowania zapisów do Poradni 
znajdują się na stronie: 
https://uam.sharepoint.com/sites/PoradniaRozwojuiWsparciaPsychicznego 
Znajdziecie tam Państwo również aktualne informacje dotyczące oferty  
i funkcjonowania Poradni. 

Poradnia mieści się w budynku Domu Studenckiego „Hanka” 
al. Niepodległości 26, pokój 13 i 14 , 61-712 Poznań 

Zajęcia logopedyczne
Osoby, które ze względu na swoją niepełnosprawność wykazują trudności w mówieniu, 
mogą skorzystać z indywidualnych konsultacji logopedycznych. Zajęcia prowadzi  

mgr Agata Kwias specjalizująca się w terapii wad wymowy u osób dorosłych oraz 
w logopedii artystycznej. 

mgr Agata Kwias 
e-mail: agata.kwias@amu.edu.pl, tel. 605 592 697

LEKTORAT DLA STUDENTÓW 
Z TRUDNOŚCIAMI POZNAWCZYMI

Osoby z trudnościami poznawczymi szukające dodatkowego wsparcia 
mogą rozpocząć zajęcia nauki języka obcego od semestru zimowego 
(po wykonaniu testu diagnozującego).

Aby uzyskać pomoc, powinni zgłosić się po opinię Psychologicznego Konsultanta  
ds. procesu studiowania:

Psychologiczni konsultanci ds. procesu studiowania
mgr Szymon Hejmanowski 
e-mail: szymon.hejmanowski@amu.edu.pl, tel. 730 591 791
dr Julita Wojciechowska
e-mail: julita.wojciechowska@amu.edu.pl

Opinia wydawana jest na podstawie opisu sytuacji studenta oraz po zapoznaniu się 
z dostarczoną dokumentacją specjalistyczną. Prosimy o wcześniejsze umówienie się 
na konsultacje. 
Po uzyskaniu rekomendacji od psychologicznego konsultanta osoby z trudnościami 
poznawczymi mogą uzyskać zgodę na zwiększenie liczby godzin lektoratu oraz 
odbywanie zajęć w trybie indywidualnym lub w małych grupach. Zajęcia prowadzi 
pani mgr Agnieszka Kuc w sali 306 w Collegium Heliodori przy ul. Grunwaldzkiej 6 
(terminy ustalane indywidualnie z uczestnikami zajęć). 
Plan i tryb odbywania zajęć będą ustalane indywidualnie po uzyskaniu opinii  
konsultanta. Lektorat kończy się egzaminem z języka obcego na poziomie B2 
z uwzględnieniem specjalnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby.

mgr Agnieszka Kuc 
e-mail: akuc@amu.edu.pl  
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SPORT STUDENTÓW 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Alternatywne zajęcia WF oraz sekcje sportowe dla studentów  
z niepełnosprawnościami
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kładzie duży nacisk na kulturę zdrowia 
oraz wychowania fizycznego zarówno wśród swoich studentów, jak i pracowników. 

Działaniami w tej dziedzinie objęte są także osoby z niepełnosprawnością, które  
w ramach obligatoryjnych (dla studentów I roku studiów) alternatywnych zajęć  
wychowania fizycznego pod okiem wykwalifikowanych magistrów rehabilitacji  
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM mogą pracować nad swoją  
sprawnością i kondycją fizyczną. 

Zajęcia charakteryzują się dopasowaniem różnych form ćwiczeń indywidualnych 
do schorzeń lub jednostki chorobowej studenta. Zaletą tych zajęć jest indywidualne 
podejście do potrzeb i możliwości psychofizycznych studentów. 
Bardzo dużym zainteresowaniem wśród studentów z ograniczoną sprawnością  
cieszą się zajęcia:

• nauki pływania,
• sekcji pływackiej studentów z niepełnosprawnościami,
• sekcji sportowej studentów z niepełnosprawnościami, 
• ogólnousprawniające,
• gimnastyki leczniczej.

Sekcje sportowe dla osób z niepełnosprawnościami 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM we współpracy  
z Biurem Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami zaprasza do sekcji sportowych 
studentów z niepełnosprawnościami. Oferta kierowana jest do wszystkich studentów  
posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Chcesz poznać nowe  
dyscypliny oraz integrować się i ćwiczyć w przyjaznej atmosferze?  
 
Być może to właśnie Ty w przyszłości reprezentować będziesz barwy uczelni  
podczas zawodów z cyklu Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS, w takich  
dyscyplinach jak badminton, boccia, bowling, goalball, pływanie,  
czy tenis stołowy.  
 
Zachęcamy do wspaniałej przygody i gwarantujemy profesjonalną pomoc trenerów 
sekcji.

 

Na naszej uczelni funkcjonują dwie sekcje:
SEKCJA SPORTOWA DLA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
Trenerzy: 
mgr Marta Gębala 
e-mail: krzemi@amu.edu.pl, tel. 790 222 345
dr Fryderyk Musielak 
e-mail: musf@amu.edu.pl, tel. 604 789 857

SEKCJA PŁYWACKA DLA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Trenerka: 
mgr Violetta Prusińska
e-mail: violetap@amu.edu.pl, tel. 504 198 757
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Obozy sportowo-rekreacyjne i szkoleniowe
Okres wakacyjny jest dla osób z niepełnosprawnościami czasem wyjazdów  
rekreacyjno-sportowych i szkoleniowych. Bogatą ofertę obozów prezentują 
SWFiS oraz Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami organizując:

Obóz sportowo-rekreacyjny 
Organizowany przez SWFiS w nadmorskich lub górskich kurortach wypoczynkowych.

Integracyjny Spływ Kajakowy
ISK jest imprezą organizowaną przez SWFiS. Podczas tego wydarzenia  
organizatorzy dopełniają starań, by uczestniczyli w nim zarówno studenci  
z niepełnosprawnościami jak i studenci bez niepełnosprawności, co tworzy doskonałe 
warunki do wzajemnego poznania się i integracji.

Letnia Szkoła Języka Angielskiego z elementami żeglarstwa 
Organizowana przez Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, oprócz zajęć 
z języka angielskiego w atrakcyjnej formie, daje też uczestnikom okazję do nauki  
podstaw żeglarstwa oraz udziału w zajęciach rekreacyjnych, a także czas na zwiedzanie. 

Rokrocznie zwiększa się również zainteresowanie sportowców z całej Polski organi-
zowanymi przez SWFiS UAM zawodami z cyklu Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS 
w Pływaniu dla Osób z Niepełnosprawnościami, które odbywają się w Poznaniu.

PROGRAM ERASMUS+
Program Erasmus+ to niesamowita okazja, aby otrzymać stypendium 
i studiować semestr lub rok na zagranicznej uczelni. W tym celu:

1. Zorientuj się, kto jest koordynatorem na Twoim wydziale. Dowiedz się  
od koordynatora jak wygląda rekrutacja: kiedy się rozpoczyna i kończy, jakie są  
kryteria, jakie dokumenty będą wymagane – każdy wydział ma swoje własne zasady.

2. Dowiedz się z jakimi uczelniami zagranicznymi i w jakich państwach możesz 
odbyć swoją Erasmusową przygodę. Pamiętaj, że aby mobilność się odbyła, Twój 
wydział koniecznie musi mieć podpisaną umowę bilateralną z daną uczelnią. 

3. Po ogłoszeniu wyników i zakwalifikowaniu do programu przygotuj Learning Agreement: 
wybierz przedmioty z oferty uczelni zagranicznej tak, aby w miarę pokrywały się z tymi 
na Twoim kierunku na UAM – wtedy zostaną zaliczone jako zdany semestr lub rok – 
nic nie tracisz podczas wyjazdu, bo przedmioty zdawane tam zostaną zaliczone tutaj. 

4. Jako student z orzeczeniem o niepełnosprawności masz prawo ubiegać się 
o dodatkowe dofinansowanie związane z niepełnosprawnością: np. dofinansowanie 
do leków, podróży osoby towarzyszącej, kosztów specjalnych materiałów do nauki, 
pokrycie specjalnego ubezpieczenia, itp. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji należy 
złożyć odpowiedni wniosek do biura Erasmus+.

5. Oszacowana kwota wypłacana jest w formie zaliczki, z której należy się rozliczyć. 
Wszelkie koszty poniesione ze względu na niepełnosprawność, a które były  
wymienione we wniosku o dofinansowanie, należy rozliczyć po powrocie z zagranicy  
przedstawiając odpowiednie faktury i rachunki, wypełniając kartę rozliczenia.

6. Po więcej informacji zapraszamy do Biura Programu.

Koordynator uczelniany:
dr Tomasz Brańka
e-mail: tomasz.branka@amu.edu.pl, tel. 519 340 495  

Kontakt Erasmus+ dla studentów z niepełnosprawnościami:
mgr Olga Brzezińska
e-mail: erasmus@amu.edu.pl, tel. 61 829 44 30 



     |  INFORMATOR Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami26 27

ZRZESZENIE STUDENTÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH UAM „AD ASTRA”

Organizacja studencka ZSN UAM „Ad Astra” działa na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami organizując liczne wydarzenia, kursy,  
szkolenia i wyjazdy. Zrzeszenie ściśle współpracuje z Biurem  
Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.     
           
Na początku każdego roku akademickiego „Ad Astra” organizuje spotkania adaptacyjne 
dla studentów pierwszego roku, by wdrożyć ich w uczelniane życie oraz zaprezentować 
formy wsparcia dostępne na uczelni. Ponadto zrzeszenie zaangażowane jest w liczne 
przedsięwzięcia skierowane do osób z niepełnosprawnościami na UAM. Misją  
organizacji jest przede wszystkim integracja społeczności ogólnouniwersyteckiej  
oraz przekazywanie dobrych praktyk.

Dołącz do nas!
email: ad-astra@amu.edu.pl
facebook: https://fb.com/adastraUAM

AKTYWNY SAMORZĄD
MODUŁ I I

Studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych z orzeczeniem  
o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz  
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, mogą ubiegać się o dofinansowanie studiów 
w ramach programu realizowanego przez PFRON „Aktywny Samorząd Moduł II”.

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia można uzyskać w ramach: 
• dofinansowania kosztów czesnego,
• dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (np. czynszu w akademiku, zakupu 

pomocy dydaktycznych, pokrycia kosztów dojazdu na zajęcia).

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie lub Miejskim Ośrodku Pomocy 
Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania.

https://fb.com/adastraUAM
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

ul. Grunwaldzka 6 pok. 100b, 113, 114 
60-780 Poznań

tel. 61 829 20 55
tel. 61 829 22 43
tel. 61 829 12 10
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