DZIAŁ DO SPRAW OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DZIAŁ DO SPRAW OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ul. Retoryka 1/210, II piętro
31-108 Kraków

zzocenę sytuacji akademickiej w kontekście

indywidualnej kondycji zdrowotnej
zzorganizację kursów i egzaminów
w formie zaadaptowanej
zzwsparcie doradcy edukacyjnego w zakresie
organizacji nauki
zzopiniowanie zasadności udzielania urlopu
dziekańskiego
zzszkolenie z zakresu technologii
wspierających proces uczenia się
zzdostarczenie informacji o jednostkach
oferujących leczenie, psychoterapię
oraz inne potrzebne formy wsparcia
zzdodatkową pomoc materialną –
stypendium specjalne dla osoby
niepełnosprawnej (w przypadku posiadania
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).

tel.: 12 424 29 50
fax: 12 424 29 52

www.don.uj.edu.pl
Krupnicza

le

Sze

ws

wa
Po
d

a

Studenck

ka

św
.A

Garncarska

nny

kich

Czaps

kiew

skiego

Stra

icza

Piłsud

k
ory
a

o
kieg

ńsk

Smole

s
szew

Ret

DON

nie
ck
zy

iego
ińsk

a

Kras

Więcej informacji na stronie:
www.KonstelacjaLwa.pl

Oferta dla studentów
z zaburzeniami psychicznymi

e-mail: don@uj.edu.pl

Mic

Zachęcamy także do korzystania z powstałej
w ramach programu Konstelacja Lwa
platformy edukacyjnej, na której można
znaleźć użyteczne materiały dotyczące
problematyki zdrowia psychicznego.

DZIAŁ DO SPRAW OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dyżury dla studentów:
pn., wt., czw. 1100 – 1600
pt. 1100 – 1400
śr. – dzień wewnętrzny
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Studenci z zaburzeniami
psychicznymi mogą liczyć m.in. na:

www.don.uj.edu.pl

DZIAŁ DO SPRAW OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Oferta
Stworzyliśmy ofertę odpowiadającą
na trudności studentów doświadczających
różnego typu problemów psychicznych.
Nasi doradcy edukacyjni służą wsparciem
w zakresie działań wyrównujących szanse
edukacyjne studentów. Mogą one dotyczyć
zarówno toku studiowania, jak i egzaminów/
zaliczeń.

Rejestracja
Do Działu mogą zgłaszać się studenci
i kandydaci posiadający ważne orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie
potwierdzające trudności zdrowotne
i/lub uczestnictwo w procesie leczenia.
Warunkiem wsparcia jest gotowość do
współpracy oraz do aktywnego zaangażowania
w proces zmiany ze strony studenta. Wczesny
kontakt z DON umożliwia opracowanie
optymalnego programu wsparcia edukacyjnego.

Zasada poufności
Pracownicy Działu współpracują ze studentem
w procesie poszukiwania indywidualnych
rozwiązań. Wszelkie informacje przekazywane
przez studentów pracownikom Działu są objęte
zasadą poufności. Konsultacje odbywają się
w warunkach zapewniających dyskrecję.

W ramach oferty DON udzielamy
wsparcia edukacyjnego studentom
doświadczającym m.in.:
zzzaburzeń nerwicowych

(np. zaburzeń adaptacyjnych, fobii)
zzzaburzeń nastroju
(np. depresji, choroby dwubiegunowej)
zzzaburzeń osobowości i zachowania
zzzaburzeń odżywiania (np. anoreksji, bulimii)
zzzaburzeń psychotycznych (np. schizofrenii)
zzzaburzeń rozwoju psychicznego
(np. autyzmu, zespołu Aspergera)
zzzaburzeń powstałych w związku
z nadużywaniem substancji (np. alkoholu)
zzzaburzeń neurologicznych
(np. epilepsji, stwardnienia rozsianego)
zzreakcji kryzysowych na sytuacje
traumatyczne.

Współpraca z wykładowcami
Podejmujemy współpracę z wykładowcami,
przekazując im za zgodą studenta
indywidualne strategie wsparcia edukacyjnego.

www.don.uj.edu.pl

Egzaminy/zaliczenia
w formie zaadaptowanej
Forma zaadaptowana nie oznacza
zwolnienia z egzaminu/zaliczenia, czy też
przeprowadzenia go w uproszczonej postaci,
ale dostosowanie do specyficznych potrzeb
osoby z trudnościami w obszarze zdrowia
psychicznego. Adaptacja polega wyłącznie
na zamianie elementów technicznych,
a nie treści.
Aby ubiegać się o formę zaadaptowaną,
student powinien najpóźniej na cztery
tygodnie przed egzaminem/zaliczeniem
odbyć konsultację w DON, złożyć aktualną
dokumentację specjalistyczną oraz stosowne
podanie do dziekana ds. studenckich.

Przykładowe rodzaje
dostosowanej formy egzaminu:
zzdzielenie materiału zaliczeniowego

na mniejsze partie
zzrozłożenie sesji w czasie
zzzamiana formy egzaminu z pisemnej
na ustną lub odwrotnie
zzwydłużenie czasu zdawania egzaminu
(do 50%) w szczególnych przypadkach.

