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Преглед на казуса 

Институциите за висше образование в Полша са задължени да спазват 

националното законодателство. Следните закони директно се отнасят до образованието 

и следователно до подкрепата на хората с увреждания в университетите:  

• Закон за висшето образование. 

• Закон за здравеопазване. 

• Закон за жестомимичен език. 

• Закон за ратификацията на Конвенцията за правата на хората с увреждания.  

• Национална рамкова програма за оперативна съвместимост. 

Подкрепата на хората с увреждания се осигурява от правителствени и 

неправителствени органи, политики и инициативи. В университета подкрепата на 

студентите с увреждания включва: 

• Специални стипендии – размерът им зависи изцяло от степента на уврежданията. 

• Правата и издръжките, които се ползват от всички студенти. 

• Компютърни станции, адаптирани за нуждите на студентите с увредено зрение 

(електронни лупи, лупи, четци за екрани, говор, скенер и OCR). 

• В подходящи случаи, свързани с вида и степента на увреждане, студентът може 

да кандидатства за: промяна на формата на изпитите и кредитите, за да 

съответстват на неговите възможности, промяна на условията за посещение на 

занятията, подготвителни класове, организиране на индивидуални занятия, 
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участие на асистенти за хора с увреждания в обучението, гласово-записани 

лекции, използване на услугите на преводач на жестомимичен език, изработване 

на учебни материали във форма, адаптирана към потребностите и 

възможностите на студента, като например увеличен размер на отпечатания текст 

или на Брайлова азбука. 

• Настаняване в студентско общежитие в съответствие с нуждите на студента. 

• Други удобства, позволяващи обучение при същите условия, както за студенти без 

увреждания. 

• Намаляване на разходите за обществен транспорт. 

 

В университета работи ZSN - Асоциация на студентите с увреждания, чиято основна 

цел е да интегрира хората с увреждания в академичните среди. ZSN постига това чрез 

организиране на театрални посещения, лагери за интеграция, ветроходство, каране на 

ски и пътувания. 
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