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REGULAMIN 

UDZIAŁU STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI  

W PROCESIE KSZTAŁCENIA DYDAKTYCZNEGO 

OBOWIĄZUJĄCY NA WYDZIALE HISTORII UAM  

OD ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 

1. Stwarzanie studentom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału  

w procesie kształcenia dydaktycznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu odbywa się na podstawie § 12 Regulaminu Studiów Uniwersytetu im.  

A. Mickiewicza w Poznaniu (obowiązującego od 1 października 2019 r.) oraz 

Zarządzenia nr 53/2012/2013 (z dnia 14 stycznia 2013 r.) Rektora Uniwersytetu  

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

2. Wszelkich informacji o wsparciu dostępnym na UAM udziela Biuro Wsparcia 

Osób z Niepełnosprawnościami.  

3. Opiekę nad studentami z niepełnosprawnościami na Wydziale Historii UAM 

sprawuje Pełnomocnik Dziekana Wydziału Historii ds. studenckich i wsparcia 

studentów z niepełnosprawnościami. 

4. Na podstawie Zarządzenia nr 53/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu w sprawie stwarzania studentom z 

niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, 

każdemu studentowi Wydziału Historii UAM z niepełnosprawnością przysługuje 

Racjonalne Dostosowanie w procesie kształcenia (dalej skrót: RD).  

5. Każdy student ubiegający się o RD powinien w pierwszej kolejności zgłosić się do 

Pełnomocnika Dziekana Wydziału Historii UAM ds. studenckich i wsparcia 

studentów z niepełnosprawnościami w celu ustalenia, czy dysponuje on kompletem 

dokumentów potrzebnych do wydania przez Psychologicznego Konsultanta ds. 

trudności w procesie studiowania na UAM w Poznaniu niezbędnej opinii. 

6. Opinię wystawioną przez Psychologicznego Konsultanta ds. trudności w procesie 

studiowania na UAM w Poznaniu, o której mowa w pkt. 5., student załącza do 

wniosku o przyznanie RD, który składa do Prodziekana Wydziału Historii ds. 

studenckich i kształcenia. 

7. Wniosek o przyznanie RD student powinien złożyć do Prodziekana Wydziału 

Historii ds. studenckich i kształcenia w ciągu 30 dni od rozpoczęcia roku 

akademickiego/semestru. W wyjątkowych sytuacjach oraz po wcześniejszej 

konsultacji z Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Historii ds. studenckich i 

wsparcia studentów z niepełnosprawnościami, możliwe jest dokonanie adaptacji 
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procesu studiowania w trakcie semestru. Decyzję w tej sprawie każdorazowo 

podejmuje Prodziekan Wydziału Historii ds. studenckich i kształcenia. 

8. Decyzja o przyznaniu studentowi RD, podjęta przez Prodziekana Wydziału Historii 

ds. studenckich i kształcenia, obejmuje adaptacje w zakresie uczestnictwa w 

zajęciach,  

w zakresie organizacji egzaminów i zaliczeń oraz w zakresie prowadzenia 

działalności naukowo-badawczej. 

9. Student po otrzymaniu decyzji Prodziekana Wydziału Historii ds. studenckich  

i kształcenia o przyznaniu RD, powinien w ciągu 14 dni osobiście powiadomić  

o przyznanych mu adaptacjach wykładowców, z którymi ma przewidziane w 

danym semestrze zajęcia, prowadzone zgodnie z programem studiów i planem 

zajęć.   

10. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Historii ds. studenckich i wsparcia studentów  

z niepełnosprawnością może w zastępstwie studenta powiadomić wykładowców  

o przyznanych mu adaptacjach, o których mowa w pkt. 9., ale tylko w 

uzasadnionych przypadkach i na podstawie skierowanej do niego pisemnej prośby 

studenta wraz z załączoną listą nazwisk wykładowców prowadzących zajęcia w 

danym semestrze.  

11. Studenci z niepełnosprawnościami na podstawie decyzji Prodziekana Wydziału 

Historii ds. studenckich i kształcenia o przyznaniu im RD mogą korzystać z 

następujących rozwiązań: 

a. w zakresie adaptacji zajęć: 

 zmiany sposobu uczestnictwa w zajęciach (np. poprzez odrobienie 

nadliczbowych godzin absencji powstałych w wyniku spraw 

związanych z niepełnosprawnością); 

 możliwości korzystania w trakcie zajęć z pomocy osób 

wspomagających (np. tłumacza języka migowego, stenotypisty, lektora 

lub asystenta dydaktycznego); 

 możliwości korzystania z dodatkowych urządzeń wspomagających 

(m.in.: komputerów, tabletów, urządzeń brajlowskich i innych); 

 możliwości udziału w lektoratach dla studentów z dodatkowymi 

potrzebami edukacyjnymi; 

b. w zakresie egzaminów i zaliczeń przedmiotów: 

 zmiany terminu zaliczenia/egzaminu; 

 zmiany formy zaliczenia/egzaminu z pisemnej na ustną albo odwrotnie; 

 zmiany formy zaliczenia z otwartej na testową albo odwrotnie; 
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 wydłużenia czasu trwania zaliczenia/egzaminu do 50% czasu 

podstawowego; 

 w przypadku zaliczeń/egzaminów z przedmiotów o obszernej treści 

możliwości rozłożenia obowiązującego materiału na dwie lub więcej 

części; 

 możliwości korzystania z krótkich przerw podczas 

zaliczenia/egzaminu; 

 zamiany formy zaliczenia/egzaminu z realizowanego w grupach na 

formę indywidualną; 

 możliwości korzystania z dodatkowych urządzeń wspomagających, 

m.in.: komputerów, komputerów specjalistycznych, tabletów, 

oprogramowania udźwiękawiającego, urządzeń brajlowskich, 

klawiatur alternatywnych; 

 możliwości wypełniania arkusza odpowiedzi sporządzonego w 

alfabecie Braille’a; 

 możliwości wypełniania arkusza odpowiedzi w powiększonym druku; 

 możliwości korzystania z pomocy osób wspomagających (np. tłumacza 

języka migowego, asystenta dydaktycznego). 

12. Student z niepełnosprawnością może także korzystać z urządzeń 

umożliwiających alternatywną formę zapisu zajęć na użytek własny (np. dyktafonów, 

smartfonów bądź innych urządzeń utrwalających obraz i dźwięk), a w trakcie 

nauczania zdalnego skorzystać z możliwości utrwalenia zajęć z użyciem systemu 

Microsoft Teams. W każdym jednak takim przypadku konieczne jest wcześniejsze 

uzyskanie przez studenta z niepełnosprawnością jednoznacznej zgody wykładowcy na 

alternatywną formę zapisu prowadzonych przez niego zajęć. 

13. Student nie może pod sankcją prawną udostępniać publicznie bez zgody 

wykładowcy zapisu zajęć, które utrwalił korzystając z alternatywnej formy zapisu, o 

której mowa w pkt. 12. 

14. Decyzja Prodziekana Wydziału Historii ds. studenckich i kształcenia o 

przyznaniu RD wydawana jest studentowi na okres jednego roku akademickiego lub 

jednego semestru. 

15. Studenci z przyznanym RD mogą w uzasadnionych przypadkach 

wnioskować do wykładowców o zmianę terminu zaliczeń/egzaminów poszczególnych 

przedmiotów odbywających się w trakcie trwania sesji. Decyzję każdorazowo 

podejmuje wykładowca, po konsultacji z Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału 

Historii ds. studenckich i wsparcia studentów z niepełnosprawnościami. O zmianie 
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terminu egzaminu student powinien poinformować Prodziekana Wydziału Historii ds. 

studenckich i kształcenia. 

16. Studenci z przyznanym RD mogą wnioskować do Prodziekana Wydziału 

Historii ds. studenckich i kształcenia o zmianę terminu zaliczeń/egzaminów 

poszczególnych przedmiotów poza okres trwania sesji. W przypadku uzyskania zgody 

zaliczenia poszczególnych przedmiotów muszą zostać zrealizowane w terminie do 

dnia poprzedzającego rozpoczęcie kolejnej sesji. Możliwość zmiany organizacji sesji 

egzaminacyjnej możliwa jest w przypadku, gdy niepełnosprawność studenta 

uniemożliwia realizację obciążeń przewidzianych w ramach danej sesji. Decyzję 

każdorazowo podejmuje Prodziekan Wydziału Historii ds. studenckich i kształcenia, 

po uzyskaniu wcześniejszej opinii Pełnomocnika Dziekana Wydziału Historii ds. 

studenckich i wsparcia studentów z niepełnosprawnościami. 

17. Zgodnie z § 13 ust. 5 pkt. 1) Regulaminu Studiów Uniwersytetu im. A. 

Mickiewicza w Poznaniu student Wydziału Historii UAM z niepełnosprawnością 

może ubiegać się o Indywidualną Organizację Studiów. 

 


