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REGULAMIN STUDIÓW 
W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 

W WARSZAWIE 

III. ORGANIZACJA STUDIÓW UWZGLĘDNIAJĄCA SZCZEGÓLNE POTRZEBY 
STUDENTÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI AMI 

§ 17 

1. Uniwersytet podejmuje działania na rzecz niwelowania barier w dostępie do edukacji 
osób z niepełnosprawnościami, w celu zapewnienia im pełnego uczestnictwa w procesie 
kształcenia i badaniach naukowych. 

2. Uniwersytet, uwzględniając specjalne potrzeby studentów z niepełnosprawnością, 
umożliwia im indywidualną organizację studiów, polegającą na dostosowaniu wymagań 
dotyczących udziału w zajęciach dydaktycznych oraz organizacji zaliczeń i egzaminów 
do potrzeb i możliwości, wynikających z niepełnosprawności. 

3. 1 Dziekani zobowiązani są do organizowania zajęć dydaktycznych, kolokwiów, 
egzaminów i zaliczeń w taki sposób, aby uwzględnić potrzeby wynikające z warunków 
psychofizycznych i możliwości studentów będących osobami z niepełnosprawnościami, 
na podstawie wniosku studenta o indywidualną organizację studiów, pozytywnie 
zaopiniowanego przez Kierownika Biura ds. Osób z niepełnosprawnością. 

4. 2 W Uniwersytecie działa Biuro ds. Osób z niepełnosprawnością, do którego 
obowiązków należy analiza, opiniowanie i inicjowanie wdrażania rozwiązań 
ułatwiających takim osobom studiowanie oraz opiniowanie wniosków o indywidualną 
organizację studiów. 

5. 3 Student może zwrócić się o indywidualną organizację studiów, zgodnie z procedurą 
określoną w §16 ust. 5, poczynając od pierwszego roku studiów, jeśli spełnia wszystkie 
poniższe warunki: 
1) posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; 
2) został zarejestrowany w Biurze ds. Osób z niepełnosprawnością; 
3) Kierownik Biura ds. osób z niepełnosprawnością pozytywnie zaopiniował wniosek 

studenta o potrzebę indywidualnej organizacji studiów. 
6. Studenci z orzeczoną niepełnosprawnością, po uzyskaniu zgody dziekana na 

indywidualną organizację, mają prawo do: 
1) indywidualnego dostosowania wymagań dotyczących udziału w zajęciach 

dydaktycznych (po konsultacjach z wykładowcami prowadzącymi przedmioty); 
2) przydzielania pomocy asystującej osobie z niepełnosprawnością podczas zajęć 

dydaktycznych oraz w trakcie trwania egzaminów; 
3) wydłużenia czasu egzaminów, maksymalnie o 50%; 

 
1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3lit. a Uchwały Nr 21 /2021 Senatu UK SW,o której mowa w odnośniku 1. 
2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3lit. a Uchwały Nr 21 /2021 Senatu UK SW,o której mowa w odnośniku 1. 
3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3lit. a Uchwały Nr 21 /2021 Senatu UK SW,o której mowa w odnośniku 1. 
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4) zamiany pisemnej formy egzaminu na formę ustną lub odwrotnie; 
5) przesunięcia terminu egzaminu, jeśli w związku ze specyfiką niepełnosprawności 

student nie może przystąpić do egzaminu w wyznaczonym czasie; 
6) innych udogodnień organizacyjnych według indywidualnych potrzeb studenta 

wynikających ze specyfiki niepełnosprawności i według możliwości Uniwersytetu. 
7. Indywidualną organizację studiów studentów z niepełnosprawnością zatwierdza 

dziekan, a kontrola jego realizacji jest prowadzona w tym samym trybie, co kontrola 
postępów w nauce pozostałych studentów. 

8. Na wniosek studenta mogą być zgłaszane dziekanowi zmiany do indywidualnej 
organizacji studiów studentów z niepełnosprawnością. Decyzję wprowadzającą zmiany 
podejmuje dziekan, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego. 

9. 4 W przypadku wystąpienia trudności w realizacji indywidualnej organizacji studiów, 
dziekan, w porozumieniu z opiekunem naukowym, podejmuje decyzję o dalszej jego 
realizacji, zmianie lub cofnięciu zgody. W tej sprawie może zasięgnąć opinii w Biurze 
ds. osób z niepełnosprawnością. 

10. 5 Studenci z orzeczoną niepełnosprawnością na swój wniosek mogą mieć prawo do 
innych form wsparcia koordynowanych przez Biuro ds. Osób z niepełnosprawnością. 

11. 6 W zajęciach mogą uczestniczyć tłumacze języka migowego, a także asystenci 
studentów z niepełnosprawnością ruchową i studentów niewidomych lub 
niedowidzących. Osoby pomagające studentom z niepełnosprawnością powinny 
posiadać zgodę dziekana na uczestniczenie w zajęciach. 

 

 
4 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b Uchwały Nr 21/2021 Senatu UKSW, o której mowa w odnośniku 1. 
5 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b Uchwały Nr 21/2021 Senatu UKSW, o której mowa w odnośniku 1. 
6 dodanym przez § 1 pkt 3 lit. c Uchwały Nr 21/2021 Senatu UKSW, o której mowa w odnośniku 1. 


