STUDENT Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ- NOWE WYZWANIE DLA
SZKOLNICTWA WYŻSZEGO.
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. J. Rusieckiego

Przeobrażenia współczesnego świata powodują konieczność podejmowania przez
osoby niepełnosprawne różnorodnych decyzji dotyczących przyszłego życia zawodowego.
Przy wsparciu rodziców i specjalistów najpierw wybierają szkołę i formę kształcenia oraz
kolejno kierunek studiów i drogę kariery zawodowej. W przypadku osób
z niepełnosprawnością wybory te nie są wyłącznie dokonywane względem zainteresowań
ale w dużej mierze dostosowywane do aktualnych możliwości fizycznych i percepcyjnych.
Jednym z podstawowych problemów dotyczących funkcjonowania osób
niepełnosprawnych w społeczeństwie jest tworzenie odpowiednich warunków edukacji.
Widoczny jest natomiast wzrost świadomości na temat specjalnych potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz zmieniające się w tym kierunku akty ustawodawcze.
Podejmowanie studiów przez osoby niepełnosprawne to nowe zadanie dla uczelni
wyższych, realizowane poprzez alternatywne formy nauczania, adaptowanie zajęć
do możliwości percepcyjnych i ruchowych oraz inne różnorodne formy aktywności.
Stopniowo wdrażane są programy działań mające na celu przystosowanie uczelni
i społeczności akademickiej do potrzeb niepełnosprawnych studentów, które zmierzają do
podwyższenia jakości warunków studiowania w ramach idei "uniwersytetu dla wszystkich".
Badania
przeprowadzone
wśród
pełnosprawnych
studentów
wskazują,
że są oni za pełną integracją osób z niepełnosprawnością w środowisku akademickim.
Jednocześnie, ze względu na specyfikę niektórych kierunków wskazują na potrzebę
zawężenia możliwości wyboru kierunku. Pomimo pewnych ograniczeń wskazują, że osoby
z niepełnosprawnością powinny mieć równe szanse dostępu do studiowania, a w przypadku
ograniczeń związanych z posiadaną niepełnosprawnością- możliwość korzystania
z alternatywnych form studiowania.
Od dnia 1 października 2013 roku, Władze Olsztyńskiej Szkoły Wyższej mając
na uwadze dokonujące sie przemiany we współczesnej edukacji oraz specjalne potrzeby
niepełnosprawnych studentów kształcących się na naszej Uczelni, powołały Biuro ds. Osób
Niepełnosprawnych. Jest ono kontynuacją i rozszerzeniem działań realizowanych od wielu lat
na rzecz osób niepełnosprawnych w Uczelni. "BON" pragnie objąć swoim wsparciem
wszystkie osoby niepełnosprawne będące studentami Olsztyńskiej Szkoły Wyższej
im. J. Rusieckiego, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Do zadań Biura należy między innymi:
 rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów niepełnosprawnych;

 zapewnienie indywidualnego podejścia i stwarzania niepełnosprawnym studentom
warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia;
 pomoc w załatwianiu bieżących spraw na Uczelni;
 pomoc wydziałom we wprowadzaniu rozwiązań udostępniających Uczelnię osobom
niepełnosprawnym oraz w rozwiązywaniu indywidualnych problemów;
 usuwanie barier w dostępie do zasobów informacyjnych i edukacyjnych;
 popularyzacja sportu i rekreacji wśród niepełnosprawnych studentów;
 podejmowanie działań na rzecz pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych.
Pracami na rzecz studentów niepełnosprawnych w Olsztyńskiej Szkole Wyższej
zajmuje się koordynator ds. studentów niepełnosprawnych, którego zadaniem
jest podejmowanie działań w kierunku integracji środowiska akademickiego oraz współpraca
z instytucjami i organizacjami zajmującymi się sprawami osób niepełnosprawnych.
W naszym kraju następują pozytywne tendencje w kierunku upowszechniania
dostępności uczelni wyższych osobom niepełnosprawnym. Ważne jest natomiast,
aby za lepszą dostępnością szły również pozytywne postawy całego środowiska
akademickiego, zwiększające poziom integracji i adaptacji społecznej. Studia podwyższają
jakość życia zarówno studentów pełno- jak i niepełnosprawnych. Stwarzają możliwość
nie tylko zdobycia upragnionego zawodu, lecz pozwalają na samorealizację i autonomię.
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