Osoby z niepełnosprawnością – przydatne informacje
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Zachęcamy do wcześniejszego umówienia spotkania telefonicznie lub mailowo.
Jedną z misji Politechniki Warszawskiej jest zapewnienie wszystkim studentom
i doktorantom równego dostępu do procesu kształcenia.
Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami koordynuje Sekcja Ds. Osób
z Niepełnosprawnościami działająca w strukturach Biura ds. Społecznej Odpowiedzialności
Uczelni. Wsparcie skierowane jest do osób:
• z niesprawnością narządu ruchu,
• niewidomych i słabowidzących,
• niesłyszących i słabosłyszących,
• z chorobami i zaburzeniami psychicznymi,
• z chorobami przewlekłymi,
• z trudnościami w uczeniu,
• z innymi niepełnosprawnościami.
Pomoc udzielana jest studentom z orzeczeniem o niepełnosprawności, jak i bez tego
dokumentu (na podstawie zaświadczeń lekarskich). Wsparciem objęci są również studenci
z niepełnosprawnościami przebywający na wymianach międzynarodowych.
Kontakt
Gmach Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT)
Politechniki Warszawskiej
ul. Rektorska 4, pokój nr 0.24
00-614 Warszawa
(w gmachu CZIiTT należy kierować się korytarzem po prawej stronie od głównego wejścia)
Aktualne działania Sekcji można śledzić na stronie: https://www.facebook.com/SONPW/

Przydatne informacje
• dla kandydatów»
• dla studentów/doktorantów»
• dla nauczycieli akademickich i kadry administracyjnej»

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej angażuje się w kształtowanie świadomości
społeczności akademickiej oraz w działania zwiększające dostępność infrastruktury
Politechniki Warszawskiej dla wszystkich studentów i doktorantów.
Odpowiedni sposób prowadzenia zajęć jest niezwykle ważny dla studentów z różnymi
niepełnosprawnościami. Dotychczasowe wymierne działania usprawniające funkcjonowanie
budynku i terenu Wydziału oraz dostosowanie procesu kształcenia osób
z niepełnosprawnościami obejmuje:
• systematyczne dostosowywanie budynku do potrzeb studentów
z niepełnosprawnościami (np. adaptacja wejść, wind, dostęp do schodołazów,
pomieszczenia sanitarne spełniające wymogi § 81, § 86 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie oraz § 26 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy)
• możliwość dostosowania procesu dydaktycznego do indywidualnych potrzeb
wynikających z niepełnosprawności studenta (np. zmodyfikowanie procedur
egzaminacyjnych, zmiana toku studiów),
• stypendium dla osób z niepełnosprawnościami oraz inne formy pomocy materialnej
(procedura przyznawania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zapomóg dla studentów opisana jest w Wydziałowej
Księdze Jakości Kształcenia»)
• pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych ze studiowaniem,
• Pełnomocnik Dziekana ds. osób z niepełnosprawnościami jak i pracownicy
dziekanatów służą pomocą w kontakcie z pracownikami Sekcji ds. Osób
z Niepełnosprawnościami i wskazówkami w tym zakresie.
Przydatne strony
• Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych»
• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego»
• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych»
• Portal dla ludzi z niepełnosprawnością»
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie»

