
Zasady zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępności procesu 
rekrutacji i kształcenia na UMP 

  
          Poznań, ………………………… 

Niepełnosprawność jest jak deszcz. My dajemy Ci parasol.    
      

 

 

                   

Zaświadczam, że w/w studentka ze względu na swoją niepełnosprawność ma 

szczególne prawo do: 

 Uzyskiwania materiałów dydaktycznych w formie i na nośnikach 

odpowiadających jej niepełnosprawności, co jest zgodne z art. 33 prawa 

autorskiego (patrz niżej)   

 ……………………………… 

 ……………………………… 

 Innych ułatwień związanych z potrzebami wywołanymi niepełnosprawnością 

wzrokową 

 Możliwości korzystania podczas egzaminu z lupy elektronicznej 

 

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych  Dziekan   

 

  

     

 

 

 

 

 

Paszport studenta niepełnosprawnego 

 

Imię i nazwisko   

Nr albumu   

Kierunek studiów   

Rok studiów   



PODSTAWY PRAWNE UWZGLĘDNIANIA SZCZEGÓLNYCH POTRZEB  

STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

 

Regulamin Studiów UMP 

 

§ 7 pkt. 17) - Student ma prawo do (…) odpowiedniej realizacji procesu dydaktycznego, z 

uwzględnieniem szczególnych potrzeb studentów z niepełnosprawnością. 

§ 26 Dziekan może wyrazić zgodę na:  

2) indywidualną organizację zajęć w odniesieniu do studentów członkami sportowej kadry narodowej, 

studentek będących w ciąży, studentów wychowujących dziecko, studentów z niepełnosprawnością, 

studentów przyjętych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się oraz w innych uzasadnionych 

przypadkach (…), 

§ 28  

1. Uniwersytet Medyczny zapewnia organizację i właściwą realizację procesu dydaktycznego, 

uwzględniając szczególne potrzeby studentów z niepełnosprawnością, w tym warunki odbywania 

studiów do rodzaju niepełnosprawności.  

2. Za zgodą prowadzącego w zajęciach, z wyłączeniem zajęć klinicznych, mogą uczestniczyć asystenci 

osób z niepełnosprawnością, w tym tłumacze języka migowego.  

3. Student z niepełnosprawnością, w uzasadnionych przypadkach, w zależności od rodzaju i stopnia 

niepełnosprawności, może korzystać na zajęciach z urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz w sposób i 

w formie uzgodnionej z prowadzącym zajęcia.  

4. Na wniosek właściwego Dziekana, zaopiniowany przez Radę Wydziału, Rektor może ustalić warunki 

odbywania studiów odmiennie od przyjętych w niniejszym Regulaminie dostosowane do indywidualnych, 

szczególnych potrzeb studenta będącego osobą niepełnosprawną. 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,   

(tj. Dz.U. 2020.85 z późn.zm.) 

Art. 11 pkt 6  Podstawowymi zadaniami Uczelni (…) są:  

stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w: 

a) procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia, 

b) kształceniu, 

c) prowadzeniu działalności naukowej; 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

(tj. Dz. U. 2019.1231 z późn.zm.) 

Art. 33     Wolno korzystać z już rozpowszechnionych utworów dla dobra osób niepełnosprawnych, jeżeli 

to korzystanie odnosi się bezpośrednio do ich upośledzenia,  nie  ma  zarobkowego  charakteru  i  jest  

podejmowane  w  rozmiarze wynikającym z natury upośledzenia”. 

Jest to forma  tzw. dozwolonego  użytku  utworów.     


