Załącznik
do Uchwały Nr 47/2016 Senatu PUM
Załącznik nr 3 do Regulaminu Studiów
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Regulamin dostosowania organizacji i realizacji procesu dydaktycznego do potrzeb
studentów niepełnosprawnych
§1
Student niepełnosprawny, którego stan zdrowia uniemożliwia pełny udział w realizacji
procesu dydaktycznego, może złożyć do dziekana wniosek o zmodyfikowanie warunków
odbywania studiów poprzez zmianę lub dostosowanie:
1) formy uczestniczenia w zajęciach;
2) formy zapisu materiałów dydaktycznych;
3) trybu uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów;
2. Do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa ust. 1, uprawniony jest student, który:
1) jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (t.j.
Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.);
2) złożył zaświadczenie potwierdzające zależność pomiędzy jego stanem zdrowia a
trudnościami występującymi w realizacji procesu dydaktycznego.
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§2
Zmiana lub dostosowanie warunków realizacji procesu dydaktycznego, o których mowa
w § 1, uwzględnia stopień i charakter niepełnosprawności studenta oraz możliwości
Uczelni i specyfikę danego kierunku studiów
Zmiana lub dostosowanie warunków realizacji procesu dydaktycznego, o których mowa
w § 1, nie mogą skutkować obniżeniem wobec studenta wymagań związanych z
realizacją programu studiów, w tym w planu studiów.

§3
Za koordynowanie realizacji postanowień niniejszego Regulaminu odpowiada pełnomocnik
ds. osób niepełnosprawnych.
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§4
Wniosek, o którym mowa w § 1, student składa do dziekana za pośrednictwem
pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych.
Wniosek podlega zaopiniowaniu przez pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w § 1, studentowi
przysługuje odwołanie od decyzji dziekana do rektora, składane w terminie 14 dni od
dnia doręczenia decyzji.

§5
1. Jeżeli niepełnosprawność nie pozwala studentowi na:
1) uczestniczenie w zajęciach w trybie standardowym - student może złożyć wniosek do
dziekana o udzielenie zgody na odbywanie studiów w trybie indywidualnego planu
studiów (IPS) na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminie studiów;
2) uczestniczenie w zajęciach wychowania fizycznego - student może złożyć wniosek
do dziekana o udzielenie zgody na zwolnienie z zajęć.
3) samodzielne sporządzanie notatek - student może złożyć wniosek do dziekana o
zastosowanie dodatkowych urządzeń technicznych, pozwalających na pełny udział w
zajęciach, tj. urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.
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Tryb IPS, niezależnie od postanowień Załącznika nr 1 do Regulaminu studiów może
dodatkowo polegać na:
1) zwiększeniu dopuszczalnej nieobecności;
2) zmianie formy uczestniczenia w zajęciach na tryb eksternistyczny;
3) zmianie trybu sprawdzania wiedzy;
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, student zobowiązany jest do podpisania
oświadczenia o ochronie praw autorskich i wykorzystaniu zarejestrowanych materiałów
wyłącznie na użytek prywatny.
2.

§6
Jeżeli niepełnosprawność uniemożliwia studentowi korzystanie z materiałów dydaktycznych,
student może złożyć wniosek do dziekana o ich utrwalenie w alternatywnej formie zapisu, w
tym m.in. w formie:
1) dokumentu wydrukowanego powiększoną czcionką;
2) dokumentu elektronicznego;
3) nagrania audio.
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§7
Student może złożyć wniosek do dziekana o zmianę trybu uzyskiwania zaliczeń lub
składania egzaminów z powodu niepełnosprawności, w tym m.in. o:
1) przedłużenie czasu trwania zaliczenia lub egzaminu;
2) przygotowanie materiałów egzaminacyjnych w alternatywnych formach zapisu, o
których mowa w § 6;
3) stosowanie podczas egzaminu lub zaliczenia dodatkowych urządzeń technicznych
(m.in. oprogramowanie udźwiękawiające, urządzenia brajlowskie, klawiatury
alternatywne itp.);
4) zmianę egzaminu pisemnego na ustny lub ustnego na pisemny.

§8
Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem, w tym procedury i terminy, określi rektor
w drodze zarządzenia.

