
Misją Centrum Wsparcia jest umożliwienie  
studentom z niepełnosprawnościami równego 
dostępu do oferty dydaktycznej Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
 
Z usług Centrum mogą korzystać studenci 
UJK i kandydaci na studia posiadający 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  
oraz osoby z niepełnosprawnościami 
nieposiadające stosownego orzeczenia. 

Oferta dla studentów: 

• proponujemy rozwiązania mające na celu 
wyrównanie szans edukacyjnych studentów 
z niepełnosprawnościami,  

• informujemy o stypendiach oraz innych 
świadczeniach dla studentów  
z niepełnosprawnościami, 

• oferujemy możliwość wypożyczenia sprzętu 
specjalistycznego wspomagającego proces 
studiowania,  

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

• informujemy o projektach, konkursach, 
wydarzeniach dla osób  
z niepełnosprawnościami organizowanych 
zarówno przez inne jednostki uczelni jak  
i zewnętrzne instytucje. 

 

 

 

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. 

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, 

• oferujemy pomoc we wprowadzaniu  
i stosowaniu rozwiązań alternatywnych 
wobec studentów  
z niepełnosprawnościami, 

• dostosowujemy materiały dydaktyczne, 
testy, kolokwia do potrzeb studentów  
z niepełnosprawnościami.   

 

 

 

 

 

 

 

 

DS „Odyseja” ul. Śląska 11a, 25-328 Kielce 

 41 349 78 78 

 bon@ujk.edu.pl 

Pracownia wsparcia dla OzN: 

 41 349 78 87 

Zapraszamy zainteresowanych: 

Poniedziałek - piątek od 8:00 do 15:00 

TU NAS ZNAJDZIESZ: 

 

  



Zasada poufności: 
 

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

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. 

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

• dla studentów i pracowników kadry 

dydaktycznej:  

o konsultacje doradców edukacyjnych  

dotyczące radzenia sobie z trudnościami 

w trakcie studiowania, a także w zakresie 

współpracy z wykładowcami, 

o wsparcie psychologiczne dla osób, które 

znalazły się w kryzysie psychicznym,  

a także w zakresie adaptacji procesu 

dydaktycznego do potrzeb osób  

z zaburzeniami zdrowia psychicznego. 

• dla pracowników kadry dydaktycznej    

i   administracyjnej: 

o udział w szkoleniach podnoszących 

świadomość i wrażliwość w obszarze 

niepełnosprawności, 

o udział w wizytach studyjnych do 

wiodących ośrodków akademickich  

w celu poznania ich oferty wsparcia dla 

studentów z niepełnosprawnościami. 

Strona projektu: 

https://cwozn.ujk.edu.pl/projekty-unijne/ 

 

 

 

Wspieramy studentów: 

• posiadających orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności, 

• z przewlekłymi chorobami lub 

niezdolnością do pełnego uczestnictwa  

w zajęciach w trybie standardowym, 

• 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/ 
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