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Projekt „UKSW bez barier – Uczelnia dla każdego” Nr POWR.03.05.00-00-A060/19 

PROGRAM SZKOLENIA 
dla pracowników administracyjnych UKSW 

 
pt.: „Podnoszenie wiedzy i świadomości na temat 

niepełnosprawności”  

w ramach projektu „UKSW bez barier – Uczelnia dla każdego” 

nr POWR.03.05.00-00-A060/19 

 
 
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA – DZIEŃ 1: 
 
Blok I  

Student z niepełnosprawnością na uczelni 
– dr hab. Marzena Dycht, prof. uczelni 

I. Niepełnosprawność – ustalenia terminologiczne, klasyfikacje w obrębie 
niepełnosprawności i innych zaburzeń rozwoju.  

II. Aspekty prawne orzekania o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, 
wskazaniach do ulg i uprawnień.  

III. Specyfika funkcjonowania człowieka w obrębie wybranych zaburzeń rozwoju 
(w sferze: fizyczno-zdrowotnej, ruchowej, orientacyjno-poznawczej, emocjonalnej 
i społecznej).  

IV. Efektywna komunikacja z osobami z zaburzeniami mowy, z uszkodzeniem słuchu, 
wzroku, z autyzmem, z ADHD, z zaburzeniami emocjonalnymi, 
z niepełnosprawnością ruchową. 

V. Savoir – vivre wobec osób z niepełnosprawnością i innymi zaburzeniami rozwoju. 

Blok II 

Obsługa studenta z niepełnosprawnością na uczelni 
– dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij 

I. Ocena, analiza i modyfikacja otoczenia do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami, ułatwiająca wykonywanie czynności administracyjnych 
i komunikację. 

II. Pomoce rehabilitacyjnej i technologie wspomagające w pracy z osobami 
z niepełnosprawnościami.  
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III. Obsługa dokumentów i plików – zasady adaptacji technicznej i merytorycznej 
dokumentów, formularzy, ankiet.  

IV. Standard WCAG 2.1 w kontekście wykorzystania platform i serwisów 
internetowych w obsłudze studenta z niepełnosprawnością. 

V. Jak zadbać, żeby student z niepełnosprawnością załatwił swoją sprawę 
administracyjną? Ćwiczenia warsztatowe. 

 
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA – DZIEŃ 2: 
 

Blok I  

Wsparcie studentów z niepełnosprawnością na uczelni 
– dr hab. Anna Fidelus, prof. uczelni, mgr Katarzyna Mikołajczyk 

I. Projekt „UKSW bez barier – Uczelnia dla każdego” 

II. Osoby z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim. 

III. BON - możliwości wsparcia, formy pomocy. 

IV. Organizacja i koordynacja działań jednostek uczelni zaangażowanych we 

wsparcie studentów z niepełnosprawnościami. 

 
Blok II 

Postępowanie w sytuacjach wybranych nietypowych zachowań studentów 
– dr hab. Agnieszka Regulska, prof. uczelni 

I. Wybrane grupy trudnych zachowań według klasyfikacji ICD-10. 

II. Przykłady zachowań uznawanych za nietypowe lub trudne. 

III. Podstawowe zasady postępowania w sytuacjach nietypowych zachowań 

studentów. 

IV. Zapobieganie występowaniu trudnych zachowań w przyszłości. 


