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PAŃSTWOWA  WYŻSZA  SZKOŁA  ZAWODOWA  
W  TARNOWIE  

�                         
 

 

UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH i PRZEWLEKLE CHORYCH 

 

Wśród wielu podstawowych zadań Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 

istotnym jest zadanie stwarzania osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału 

w procesie kształcenia i w badaniach naukowych (§ 5 ust. 1 pkt 8) Statutu Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie będącego załącznikiem do Uchwały Nr 4/2015 

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w 

sprawie uchwalenia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie).  

 

Uczelnia zadanie to realizuje już na etapie rekrutacji, poprzez:  

I. Działania informujące  

1. W okresie poprzedzającym okres rekrutacji osoba niepełnosprawna może uzyskać w 

wybranej formie od Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych informacje o 

Uczelni, o kierunkach kształcenia oraz wymaganych predyspozycjach na wybranym 

kierunku kształcenia.  

2. W okresie poprzedzającym okres rekrutacji osoba niepełnosprawna, po 

wcześniejszym ustaleniu terminu z Pełnomocnikiem Rektora ds. osób 

niepełnosprawnych, może indywidualnie zapoznać się z Uczelnią, zobaczyć 

wyposażenie sal dydaktycznych i pracowni ćwiczeniowych / laboratoryjnych.  

3. W czasie rekrutacji pracownik punktu informacyjnego udziela wsparcia osobom 

niepełnosprawnym w logowaniu się do Systemu Elektronicznej Rekrutacji 

Kandydatów.  

 

II. Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych 

1. W okresie wakacyjnym osoby niepełnosprawne, szczególnie z dysfunkcją narządu 

ruchu, niedosłuchem, niedowidzące lub przewlekle chore mogą wystąpić do 

Kanclerza o zgodę na wjazd samochodem prywatnym na teren Uczelni i o 

udostępnienie klucza do windy w budynku A. 
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2. W okresie wakacyjnym osoby niepełnosprawne, szczególnie z dysfunkcją narządu 

ruchu, niedosłuchem, niedowidzące lub przewlekle chore mogą wystąpić do 

kierownika Domu Studenta o zakwaterowanie w wybranym pokoju. W 

uzasadnionych przypadkach o zakwaterowanie z osobą niepełnosprawną lub 

przewlekle chorą może ubiegać się opiekun tej osoby.  

3. W okresie wakacyjnym osoby niepełnosprawne, szczególnie mające ograniczenia 

ruchowe, niedowidzące, niedosłyszące lub przewlekle chore mogą ustalać z 

pracownikiem administracyjnym właściwego instytutu indywidualne terminy wizyt na 

Uczelni w celu dopełnienia spraw formalnych związanych z przyjęciem na Uczelnię.  

4. W okresie wakacyjnym osoby niepełnosprawne, szczególnie mające ograniczenia 

ruchowe, niedowidzące, niedosłyszące lub przewlekle chore mogą ustalać z 

pracownikiem biblioteki indywidualny termin spotkania w celu zapisania się do 

Biblioteki. 

 

III. Pomoc materialna (Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy 

materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 

będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Tarnowie z dnia 29 września 2015 roku).  

1. Stypendium specjalne przyznawane jest każdej osobie posiadającej aktualne 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, bez względu na sytuację materialną i 

osobową rodziny studenta. 

2. Oprócz w/w stypendium, osobom niepełnosprawnym przysługują pozostałe 

świadczenia pomocy materialnej tj. stypendium socjalne, kwota zwiększenia 

stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania, stypendium Rektora dla najlepszych 

studentów oraz zapomoga losowa.  

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek studenta, po 

spełnieniu przez niego regulaminowych kryteriów. Wzory wniosków dostępne są na 

stronie Uczelni w zakładce: pomoc materialna.  

 

IV. Wsparcie w procesie kształcenia (Regulamin Studiów Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Tarnowie będący załącznikiem do Uchwały Nr 14/2015 Senatu PWSZ w 

Tarnowie z dnia 24 kwietnia 2015 r.) 
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1. Student ma prawo utrwalenia treści przekazanych przez prowadzącego podczas 

zajęć np. w formie nagrywania, robienia zdjęć, kopiowania za zgodą 

prowadzącego, ale bez prawa rozpowszechniania (§ 7 ust. 1 pkt 9). 

2. Na pisemny wniosek studenta niepełnosprawnego dyrektor instytutu może 

wyrazić zgodę na uczestniczenie w zajęciach z opiekunem i utrwalanie treści zajęć 

przez opiekuna (§ 7 ust. 2 pkt 1 i 2). 

3. Na pisemny wniosek studenta niepełnosprawnego lub przewlekle chorego Rektor 

może wyrazić zgodę na studiowanie w trybie IPS (§ 18 ust. 4 pkt 4); do wniosku 

student jest obowiązany dołączyć dokumenty wymienione w ust. 5. 

4. Na pisemny wniosek studenta niepełnosprawnego lub przewlekle chorego, po 

zasięgnięciu opinii Pełnomocnika Rektor ds. osób niepełnosprawnych, dyrektor 

instytutu: 

- określa warunki odbywania studiów, w tym formy zaliczenia zajęć, dostosowując 

je do indywidualnych możliwości studenta, rodzaju niepełnosprawności i stanu 

zdrowia (§ 19 ust. 1 pkt 1), 

- może ustanowić opiekuna naukowego studenta niepełnosprawnego lub 

przewlekle chorego (§ 19 ust. 1 pkt 1).  

5. Na pisemny wniosek studenta niepełnosprawnego lub przewlekle chorego Rektor 

może wyrazić zgodę na odbywanie indywidualnych konsultacji, przystępowanie 

do zaliczeń i egzaminów w miejscu jego zamieszkania (§ 19 ust. 2). 

6. Osoby niepełnosprawne lub przewlekle chore w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach mogą wnioskować do dyrektora instytutu o dostosowanie 

organizacji sesji egzaminacyjnej do ich stanu zdrowia, poprzez: 

a) przeprowadzenie egzaminu przez innego nauczyciela akademickiego niż 

prowadzący zajęcia z danego przedmiotu (§ 27 ust. 1), 

b) przesunięcie terminu egzaminu poza sesję egzaminacyjną (§ 27 ust. 2), 

c) ustalenie trzeciego terminu egzaminu nie będącego egzaminem komisyjnym 

(§ 27 ust. 3), 

d) przyjęcie formy egzaminu dostosowanej do ich możliwości wykonawczych (§ 

27 ust. 4). 
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7. Osoby niepełnosprawne lub przewlekle chore, w przypadku zaistnienia 

okoliczności uniemożliwiających uczestniczenie w zajęciach, mogą się ubiegać o 

udzielenie urlopu krótkoterminowego lub długoterminowego (§ 37). 

8. Osoby niepełnosprawne lub przewlekle chore w uzasadnionych przypadkach 

mogą wnioskować do Rektora o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej 

(§ 39 ust. 2). 

9. Na wniosek studenta niepełnosprawnego lub długotrwale chorego dyrektor 

instytutu ustala formę egzaminu dyplomowego dostosowaną do możliwości 

wykonawczych osoby niepełnosprawnej lub długotrwale chorej (§ 42 ust. 2). W 

egzaminie dyplomowym może uczestniczyć za zgodą dyrektora instytutu opiekun 

studenta niepełnosprawnego lub tłumacz języka migowego (§ 41 ust.3).  

 


