
 

 

SPRAWOZDANIE za rok 2020 

 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 2020 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  na podstawie art. 368 ust. 

10 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 

z późn. zm.), w zakresie określonym w art. 365 pkt 6 ustawy w wysokości 

380,3 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 Specjalisty ds. osób z niepełnosprawnością/Doradcy zawodu, 

którego zadaniem jest m.in. wsparcie edukacyjne studentów i doktorantów  

z niepełnosprawnością, zlokalizowane przy ul. Strzegomskiej 55. 

▪ Działanie Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnością. 

▪ Zapewnienie usługi tłumaczy języka migowego, asystentów edukacyjnych studentów  

i doktorantów z niepełnosprawnością. 

▪ Lektorat z języka angielskiego oraz niemieckiego dla studentów  

z niepełnosprawnością. 

▪ Organizację zajęć z zakresu języka polskiego jako obcego dla studentów  

z niepełnosprawnością słuchową. 

▪ Doradztwo indywidualne z zakresu rozwoju edukacyjno-zawodowego dla studentów  

i doktorantów z niepełnosprawnością.  

▪ Zakup sprzętu informatycznego ułatwiającego studentom i doktorantom  

z niepełnosprawnością proces kształcenia, wykorzystany podczas zajęć dydaktycznych, 

zaliczeń, egzaminów, w wyznaczonych do tego ogólnodostępnych miejscach.  

▪ Zakup książek do biblioteki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej uwzględniającej potrzeby osób  

z niepełnosprawnością. 

▪ Zakup czytników e-booków do biblioteki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w celu wypożyczania 

studentom i doktorantom z niepełnosprawnością. 

▪ Częściowe finansowanie zakupu książkomatu do biblioteki DSW, który ma na celu ułatwienie 

osobom z niepełnosprawnością zwrot książek w dogodnych terminach i porach.   



 

 

▪ Zakup krzeseł ewakuacyjnych dla osób z niepełnosprawnością do budynków uczelni przy  

ul. Strzegomskiej 55 oraz ul. Strzegomskiej 47. 

 
 

 

 


