
   
 

   
 

Wytyczne dotyczące korzystania z zajęć dodatkowych w Biurze ds. Osób z 

Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego UMCS  

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów 

§ 1 

Ogólne zasady przyznawania wsparcia w zakresie organizacji zajęć dodatkowych przez Biuro 

ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego określone są  

w „Regulaminie przyznawania wsparcia w ramach dotacji podmiotowej przeznaczonej na 

realizację zadań związanych z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do 

pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na 

studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej obowiązujący na 

Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie”. 

§ 2 

1. Każdy student/doktorant z niepełnosprawnością Uniwersytetu ma prawo do korzystania  

z dodatkowych zajęć organizowanych przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami  

i Wsparcia Psychologicznego (zwanego dalej Biurem). 

2. Zajęcia dodatkowe organizowane przez Biuro to w szczególności: 

1) lektoraty z języka obcego (indywidualne i grupowe); 

2) zajęcia sportowe prowadzone przez Centrum Kultury Fizycznej (zajęcia na pływalni, 

siłowni, gra boccia oraz inne zgodne z ofertą dydaktyczną Centrum); 

3) szkolenia dotyczące tematyki rozwoju osobistego, społecznego, zdrowia 

psychicznego, niepełnosprawności, dostępności; 

4) wyjazdowe formy wsparcia (np. dni adaptacyjne, wyjazd szkoleniowy, obóz 

językowy). 

§ 3 

1. Podstawą ubiegania się o możliwość korzystania z zajęć dodatkowych organizowanych 

przez Biuro jest złożenie następujących dokumentów z zastrzeżeniem ust. 3-4: 

1) wypełnionego formularza form wsparcia dostępnego na stronie internetowej 

Uniwersytetu lub w siedzibie Biura; 

2)  na prośbę Biura okazanie do wglądu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub 

innej dokumentacji zdrowotnej; 

2.  Zapisy na lektoraty języka angielskiego odbywają na początku semestru. 



   
 

   
 

3. Zapisy na dodatkowe zajęcia sportowe odbywają się bezpośrednio u pracownika Centrum 

Kultury Fizycznej. 

4. W przypadku zajęć sportowych obowiązuje spełnienie dodatkowych wymogów, jakie 

posiada jednostka realizująca zajęcia sportowe. Wymogi zapisane są w regulaminach 

Centrum Kultury Fizycznej. 

§ 4 

1. Studenci i doktoranci pełnosprawni mogą brać udział w zajęciach dodatkowych w Biurze 

ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego w ramach dotacji, celem 

budowania: 

1) dobrych relacji i integracji środowiska akademickiego z osobami  

z niepełnosprawnościami; 

2) świadomości o niepełnosprawności; 

3) wiedzy przybliżającej tematykę niepełnosprawności jako elementu rehabilitacji 

społecznej osób z niepełnosprawnościami, mającej na celu wdrażanie studentów  

i doktorantów z niepełnosprawnościami do pełnego udziału w procesie kształcenia; 

4) nowych umiejętności, które pomogą w działaniach na rzecz dostosowania 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej do potrzeb studentów/doktorantów  

z niepełnosprawnościami. 

2. Studenci/doktoranci pełnosprawni mogą brać udział w zajęciach dodatkowych na 

zasadach: 

1) Studenci/doktoranci pełnosprawni uczestniczący w zajęciach, o których mowa w § 2 

ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 mogą w nich uczestniczyć, jeśli pełnią rolę asystentów 

studentów/doktorantów z niepełnosprawnościami, w zakresie niezbędnym  

w procesie kształcenia; 

2) stosunek studentów/doktorantów pełnosprawnych do studentów/doktorantów  

z niepełnosprawnościami uczestniczących w zajęciach, o których mowa w § 2 ust. 2 

pkt 4 nie może przekraczać 40 %, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może 

wynosić 50 %; 

3) studenci/doktoranci mogą uczestniczyć w zajęciach, o których mowa w § 2 ust. 2 

pkt 3 jako pogłębianie wiedzy i świadomości o niepełnosprawności. 



   
 

   
 

§ 5 

Prawa i obowiązki studenta i doktoranta korzystającego z zajęć dodatkowych 

organizowanych przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia 

Psychologicznego: 

1. student/doktorant zobowiązuje się systematycznie uczestniczyć w zajęciach, na 

które się zapisał; 

2. student/doktorant zobowiązuje się do punktualnego przychodzenia na zajęcia; 

3. w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach z lektoratu 

student/doktorant zobowiązuje się do nadrobienia materiału we własnym 

zakresie; 

4. student/doktorant stosuje się do poleceń prowadzącego zajęcia; 

5. rezygnację z zajęć student/doktorant zgłasza do prowadzącego zajęcia oraz do 

Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego poprzez 

aplikację, drogą elektroniczną na adres: punkt@poczta.umcs.lublin.pl lub 

osobiście; 

6. student/doktorant może zgłaszać propozycje zajęć dodatkowych i może się 

angażować w ich przygotowanie; 

7. wszelkie uwagi i nieprawidłowości należy zgłaszać do Biura poprzez aplikację 

MobiWsparcie, drogą elektroniczną na adres: punkt@poczta.umcs.lublin.pl, 

telefonicznie: (81) 537-58-90 lub osobiście. 

§ 6 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie szczegółowym stosuje się 

odpowiednio „Regulaminie przyznawania wsparcia w ramach dotacji podmiotowej 

przeznaczonej na realizację zadań związanych z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym 

warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, 

kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej 

obowiązujący na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie”. 

§ 7 

Wytyczne wchodzą w życie z dniem 1 października 2022 roku.  


