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Dr Anna ebrak

dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji, w tym s u cych

kszta ceniu studentów i doktorantów, b d cych osobami niepe nosprawnymi (…)”98.

                                                 

Art. 13 ust. 1 pkt 9 Prawo o szkolnictwie wy szym (

Prawo o szkolnictwie wy szym

Badanie aktywno ci ekonomicznej BAEL, dane za I kwarta 2011 roku,

Marginalizacja m odzie y niepe nosprawnej w procesie edukacji i zatrudnienia Edukacja bez granic

– mimo barier. Przestrze tworzenia

Edukacja osób z niepe nosprawno ci na poziomie szkolnictwa

wy szego.
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„Zaproponowano mi status wolnego s uchacza ‘Bo przecie i tak nigdzie Pani pracy nie

dostanie, a czy Pani wie, ile kosztuje wykszta cenie nauczyciela(…)?’.”

„Rozmawia em z dziekanem o moich szansach na jego kierunku (in ynieria). Dziekan

porozmawia z kim przez telefon i powiedzia wprost, e oni mnie tutaj nie widz .”

„By am za enowana tekstami i uwagami, jakie us ysza am od pracowników uczelni. Jestem

na egzaminie i s ysz , jak pani doktor krzyczy ‘wózki pisz tutaj’, dla mnie to enuj ce.”

                                                 

Niewidomi i s abowidz cy studenci uczelni wy szych w roku akademickim 2005/2006
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„Egzamin by horrorem, nie zapomn go do ko ca ycia, poniewa zdawa am ustnie co , co

ludzie zdawali pisemnie. Rozwi zywa am test z lukami, pani mi wystukiwa a, ja mia am

sobie policzy , ile literek mam wpisa .”102

                                                 

Wykszta cenie szans awansu zawodowego osób niepe nosprawnych, Nierówno ci

spo eczne a wzrost gospodarczy. Kapita ludzki i intelektualny

Kwestia niepe nosprawno ci w kontek cie edukacji akademickiej Mi dzy integracj

a wykluczeniem. Wybrane problemy edukacji akademickiej osób Niepe nosprawnych
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Rekomendacje.

Bior c pod uwag wcze niej prezentowane wyniki bada , niezb dne jest

tak e nieustanne podnoszenie poziomu wiadomo ci i wiedzy na temat

warunków funkcjonowania osób niepe nosprawnych w ród kadry akademickiej,

administracyjnej i technicznej uczelni poprzez system szkole i kompleksowe

dzia ania promocyjne.

                                                 

Sytuacja studentów Niepe nosprawnych na przyk adzie Wy szej Szko y Informatyki i Zarz dzania

w Rzeszowie Mi dzy integracj a wykluczeniem. Wybrane problemy edukacji akademickiej Osób

Niepe nosprawnych
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Nale y zatem podkre li potrzeb elastycznego podej cia oraz porzucenia

nadmiernej biurokratyzacji systemu wsparcia bezpo redniego, na jakie powinni

liczy studenci niepe nosprawni w rodowisku akademickim.

                                                 

Dost p osób niepe nosprawnych do praw spo ecznych w Europie
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dr Anna ebrak

Autorka pe ni w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego funkcj koordynatora

wspó pracy mi dzysektorowej. Od wielu lat aktywnie dzia a w obszarze zwi kszania

dost pno ci uczelni dla osób niepe nosprawnych.

Wybrane regulacje prawne:

Prawo

o szkolnictwie wy szym


