Sekcja ds. Osób
z Niepełnosprawnościami (SON)
Misją naszej Sekcji jest umożliwienie
studentom z niepełnosprawnościami równego
dostępu do oferty dydaktycznej Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Z usług SON mogą korzystać studenci UJK
i kandydaci na studia posiadający orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności oraz osoby
z niepełnosprawnościami nieposiadające
stosownego orzeczenia.

Oferta dla kandydatów na studia:
•

udzielamy informacji
o możliwościach studiowania
osób z niepełnosprawnościami
w Uniwersytecie,

•

współpracujemy przy organizacji
procesu rekrutacji na studia
uwzględniając potrzeby wynikające
z niepełnosprawności.

DS „Odyseja”
ul. Śląska 11a, 25-328 Kielce
TU NAS ZNAJDZIESZ:

Oferta dla pracowników Uniwersytetu:
•

udzielamy konsultacji
w zakresie wspierania
osób z niepełnosprawnościami
w procesie studiowania,

•

organizujemy i współorganizujemy
szkolenia oraz warsztaty w zakresie
wyrównywania szans w studiowaniu
osób z niepełnosprawnościami,

Oferta dla studentów:
•

udzielamy informacji o możliwości
wsparcia w studiowaniu,

•

informujemy o stypendiach
oraz innych świadczeniach dla studentów
z niepełnosprawnościami,

•

oferujemy pomoc w rozwiązywaniu
problemów z funkcjonowaniem
na uczelni, związanych
z niepełnosprawnością w tym m.in:
dostosowanie formy egzaminu
do potrzeb studenta w porozumieniu
z egzaminatorem, adaptację materiałów
dydaktycznych, dostosowanie miejsca
nauki studenta odpowiednio do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności,

W ramach projektu:
„Uniwersytet otwarty na potrzeby
osób z niepełnosprawnościami”

wspieramy różne formy aktywności
naukowej, kulturalnej i społecznej
studentów z niepełnosprawnościami.

zachęcamy do korzystania z doradców
edukacyjnych oraz porad z zakresu wsparcia
psychologicznego.

•

Centrum Wsparcia Osób
z Niepełnosprawnościami

• oferujemy pomoc we wprowadzaniu

i stosowaniu rozwiązań alternatywnych
wobec studentów
z niepełnosprawnościami.

Sekcja ds. Osób
z Niepełnosprawnościami
41 349 78 78
bon@ujk.edu.pl
Zapraszamy
zainteresowanych:
Poniedziałek - piątek
w godzinach 8:00 - 15:00

PUNKT
INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
41 349 78 78

Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK)

Zasada poufności:

Zasadniczym celem Punktu Interwencji
Kryzysowej jest udzielanie pomocy dla
studentów, którzy znaleźli się w trudnej
sytuacji życiowej lub z innych powodów
potrzebują wsparcia oraz konsultacji
specjalistów. Pracownicy PIK współpracują
z placówkami pomocowymi z regionu oraz
z nauczycielami akademickimi w zakresie
organizacji i realizacji kształcenia dla osób
będących w kryzysie. Prowadzone są
działania profilaktyczne związane z promocją
zdrowia psychicznego i zapobiegania
kryzysom psychicznym. Ponadto
prowadzone jest poradnictwo dotyczące
profilaktyki zakażeń HIV/AIDS i innych
chorób przenoszonych drogą płciową.
Studenci okresowo mogą skorzystać
z bezpłatnych, anonimowych badań
w kierunku zakażeń HIV z poradnictwem
przed i po teście.

Wszelkie informacje udzielane pracownikom
CWOzN są objęte zasadą poufności.
Konsultacje odbywają się w warunkach
zapewniających pełną dyskrecję,
zgodnie z wymogami RODO.

DYŻURY W PIK PEŁNIĄ:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

pedagog,
psycholog,
interwent kryzysowy,
psychiatra,
doradca HIV/AID,
specjalista chorób zakaźnych,
internista,
pielęgniarka,
fizjoterapeuta.

Dyżury pełnione są nieodpłatnie

Rozwiązania alternatywne dla studentów
z niepełnosprawnościami:
Rozwiązania alternatywne stosowane
w toku studiów wobec studentów
z niepełnosprawnościami mają na celu
wyrównanie szans ukończenia danego
poziomu studiów przy zachowaniu zasady
niezmniejszania wymagań merytorycznych.
Jeśli sytuacja wynikająca ze specyfiki
niepełnosprawności ogranicza możliwość
pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie
standardowym studenci mogą liczyć na:

•
•

•
•
•
•

zmianę sposobu uczestnictwa
w zajęciach,
zmianę trybu zdawania egzaminów
i uzyskiwania zaliczeń,
dostosowanie materiałów dydaktycznych
do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami,
zmianę organizacji sesji egzaminacyjnej,
dodatkowe zajęcia z przedmiotów,
sprawiających trudności,
alternatywne zajęcia wychowania
fizycznego,
korzystanie z usług asystenckich
i transportowych na terenie Uczelni.

Centrum Wsparcia Osób
z Niepełnosprawnościami
W skład Centrum wchodzą:
• Sekcja ds. Osób
z Niepełnosprawnościami
oraz
• Punkt Interwencji Kryzysowej.
Wspieramy studentów:
• posiadających orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności,
• z przewlekłymi chorobami lub niezdolnością
do pełnego uczestnictwa w zajęciach
w trybie standardowym,
• potrzebujących pomocy i konsultacji
specjalistów w sytuacjach
kryzysu życiowego,
a także osoby, których niezdolność
do pełnego uczestnictwa w zajęciach
spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą
sprawności z powodu zdarzeń losowych.

Strona CWOzN:
https://cwozn.ujk.edu.pl/

