
 

 

 

SPRAWOZDANIE za rok 2018 

 z wykorzystania dotacji na zadania związane ze stwarzaniem  

studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi  

warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia 

 

 

Dolnośląska Szkoła Wyższa w roku 2018 otrzymała dotację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami 

niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia  w zakresie określonym 

w art. 94 ust. 4a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym w wysokości 

263,6 tys. złotych. W ramach dotacji zrealizowano zadania umożliwiające studentom  

i doktorantom z niepełnosprawnością pełniejsze uczestnictwo w procesie kształcenia, poprzez 

m.in.: 

▪ Działanie Biura Karier, a w nim Koordynatora ds. studentów i doktorantów  

z niepełnosprawnością/Doradcy zawodu, którego zadaniem jest m.in. wsparcie edukacyjne 

studentów i doktorantów z niepełnosprawnością, zlokalizowane przy ul. Wagonowej 9. 

▪ Zapewnienie usługi tłumaczy języka migowego i asystentów edukacyjnych studentów  

z niepełnosprawnością. 

▪ Lektorat z języka angielskiego dla studentów z niepełnosprawnością. 

▪ Organizację zajęć z zakresu języka polskiego jako obcego dla studentek i studentów  

z niepełnosprawnością słuchową. 

▪ Doradztwo indywidualne i grupowe z zakresu rozwoju edukacyjno-zawodowego dla 

studentów i doktorantów z niepełnosprawnością. 

▪ Dodatkowe zajęcia sportowe dla studentów z dysfunkcją wzroku. Udział w zawodach. 

▪ Zakup sprzętu do Studium Wychowania Fizycznego i Sportu DSW ułatwiającego studentom 

i doktorantom z niepełnosprawnością proces kształcenia, wykorzystany wyłącznie na 

terenie Uczelni podczas zajęć dydaktycznych, zaliczeń, egzaminów, w wyznaczonych do 

tego ogólnodostępnych miejscach 

▪ Zakup projektorów do Sal wykładowych i ćwiczeniowych w budynkach DSW ułatwiającego 

studentom i doktorantom z niepełnosprawnością proces kształcenia, wykorzystany 

wyłącznie na terenie Uczelni podczas zajęć dydaktycznych, zaliczeń, egzaminów. 

▪ Zakup sprzętu komputerowego oraz programów udźwiękawiających do Sal komputerowych  

w budynkach DSW ułatwiającego studentom i doktorantom z niepełnosprawnością proces 

kształcenia, wykorzystany wyłącznie na terenie Uczelni podczas zajęć dydaktycznych, 

zaliczeń, egzaminów, w wyznaczonych do tego ogólnodostępnych miejscach. 



 

 

▪ Zakup powiększalnika Topaz HD 24 do biblioteki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 

ułatwiającego studentom i doktorantom z niepełnosprawnością proces kształcenia, 

wykorzystany wyłącznie na terenie Biblioteki w wyznaczonym ogólnodostępnym miejscu.  

▪  Zakup książek do biblioteki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w wersji uwzględniającej potrzeby 

osób z niepełnosprawnością (książki tradycyjne i audio MP3). 

 


