Poznań, 23 lutego 2015 roku
DOP-0212-18/15

Zarządzenie nr 18/2015
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 23 lutego 2015 roku
w sprawie dostosowania procesu kształcenia
do potrzeb studentów i doktorantów niepełnosprawnych

Na podstawie § 42 ust. 4 w związku z § 2 ust. 2 pkt. 9 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu, w związku z art. art. 13 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyŜszym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z poźn. zm.) zarządza się,
co następuje:
§1
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stwarza studentom i doktorantom niepełnosprawnym
warunki do pełnego udziału w procesie kształcenia poprzez:
1) umoŜliwienie zmian w organizacji studiów,
2) poprawę warunków odbywania studiów,
3) korzystanie z pomocy osób innych na zajęciach dydaktycznych.
§2
1. W sprawach, o których mowa w § 1, decyzję podejmuje odpowiednio dziekan
lub
kierownik
studiów
doktoranckich
na
podstawie
pisemnego
wniosku
studenta/doktoranta. Dziekan/kierownik studiów doktoranckich moŜe zasięgnąć opinii
Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać uzasadnienie wskazujące na rodzaj
i stopień niepełnosprawności. Do wniosku naleŜy dołączyć kopię orzeczenia
o niepełnosprawności lub inne dokumenty wspierające wniosek.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, naleŜy złoŜyć nie później niŜ 2 tygodnie po rozpoczęciu
zajęć dydaktycznych.
4. Dziekan/kierownik studiów doktoranckich określa rodzaj, zakres oraz czas trwania
udogodnień, o których mowa w § 1.
5. Rozwiązania umoŜliwiające pełny udział w procesie kształcenia studentom i doktorantom
niepełnosprawnym, nie mogą zmniejszać wymagań merytorycznych obowiązujących
w procesie kształcenia.
§3
1. Zmiana organizacji studiów dla studenta/doktoranta niepełnosprawnego moŜe polegać na:
1) zwiększeniu dopuszczalnej usprawiedliwionej nieobecności określonej odpowiednio
w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu lub Regulaminie
Studiów Doktoranckich,
2) zmianie formy zaliczeń i egzaminów, z ustnej na pisemną lub odwrotnie, wydłuŜenia
ich czasu trwania, itp.,
3) zmianie formy realizacji obowiązkowych praktyk zawodowych.
2. Poprawa warunków odbywania studiów dotyczy:
1) niwelowania barier architektonicznych w budynkach Uczelni,
2) zezwolenia na rejestrację dźwięku oraz na korzystanie z dodatkowych urządzeń
technicznych m.in.: standardowego i specjalistycznego sprzętu komputerowego
i innych urządzeń elektronicznych kompensujących niepełnosprawność.

3. Osobą wspierającą studenta/doktoranta niepełnosprawnego na zajęciach dydaktycznych
moŜe być:
1) osoba pomagająca w przemieszczaniu się studenta/doktoranta niepełnosprawnego
ruchowo,
2) tłumacz języka migowego,
3) stenotypista
lub
osoba
pomagająca
w
zajęciach
laboratoryjnych
studentowi/doktorantowi z niesprawnością kończyn górnych.
§4
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
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