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Studia bez barier 

Adapter AGH 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

Program adaptacyjny dla studentów AGH ADAPTER powstał w odpowiedzi na oczekiwania 
studentów z zakresu potrzeb w obszarach: zdrowotnym, społecznym, psychologicznym.  
Celem Programu jest wsparcie w adaptacji studentów I roku studiów, którzy wraz 
z rozpoczęciem roku akademickiego stają się członkami społeczności akademickiej, promocja 
zdrowych i aktywnych postaw w środowisku akademickim, a także udzielanie wsparcia 
psychologicznego osobom doświadczającym trudności w adaptacji do warunków życia 
studenckiego. 
Program przeznaczony jest dla osób, które poszukują wsparcia w sytuacjach kryzysowych 
i pomocy w przezwyciężeniu codziennych trudności oraz tych, którzy chcą im zapobiegać 
poprzez poszukiwanie możliwości rozwoju osobistego. W ramach Programu prowadzone są 
warsztaty rozwijające umiejętności psychologiczne i interpersonalne oraz Punkt Konsultacyjny 
z dyżurem psychologa. Udział w Programie jest bezpłatny. 

Program Adapter to: 
• wyjście naprzeciw potencjalnym trudnościom adaptacyjnym; 
• wsparcie rozwoju osobistego i umiejętności miękkich; 
• poszerzanie wiedzy i umiejętności; 
• certyfikowane szkolenia i warsztaty; 
• wsparcie psychologiczne; 
• działanie profilaktyczne przez propagowanie umiejętności potrzebnych do radzenia 

sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. 

Program skierowany jest do studentów: 
• I roku studiów AGH; 
• zainteresowanych rozwojem osobistym; 
• zmagających się z problemami natury emocjonalnej, mających trudności w relacjach 

z innymi ludźmi, poszukujących wsparcia w sytuacjach kryzysowych; 
• poszukujących nowych znajomości i ciekawych projektów; 
• szukających inspiracji do działania; 

chcących osiągnąć cele zawodowe i osobiste. 
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ZerUWka  

Porozumienie Uczelni Białostockich 

ZerUwka to obóz, który już od 5 lat integruje, uczy, a także dostarcza mnóstwo 
niezapomnianych wspomnień przyszłym studentom uczelni białostockich. Jako organizatorzy 
staramy się zapewnić uczestnikom „przewagę na starcie”. Dbamy o merytoryczne szkolenia, 
podczas których uczestnicy zdobywają wiedzę, różnorodne informacje oraz przydatne rady, 
które wykorzystują w swoim życiu. ZerUwka to wyjątkowy projekt - jest on organizowany przez 
Porozumienie Uczelni Białostockich, czyli nie przez jeden wydział czy uczelnię, ale przez 
4 wspólnie działające organizacje. 
Jest to też najlepszy wybór, jakiego może dokonać przyszły student. 6 dni niesamowitych 

wrażeń, możliwość zdobycia wiedzy oraz znajomości na całe życie. Wszystkie te czynniki 

gwarantują takiej osobie „przewagę na starcie” i umożliwiają łatwiejsze wejście w życie 

studenckie. 
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Działania Koła Miłośników Języka „Papillon” dla osób z niepełnosprawnością –

głównie słuchową 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

W ramach Koła Miłośników Języka „Papillon” podejmujemy działania zmierzające do 
zwiększania dostępności studiów dla osób z niepełnosprawnością –głównie słuchową, ze 
względu na zakres naszych badań naukowych i działalności popularnonaukowej.  
Jednym z takich działań jest obóz naukowo-integracyjny „Między ciszą a ciszą”. Do tej pory 
odbyło się 5. edycji tego wydarzenia. Głównym celem obozu jest zapoznanie studentów 
słyszących ze specyfiką komunikacji z osobą głuchą, jak również integracja światów: słyszącego 
i głuchego. Podczas obozu prowadzony jest lektorat polskiego języka migowego.  
Kolejną działalnością w ramach studiów bez barier jest „Akcja-Integracja”. Celem organizacji 
tego wydarzenia jest nie tylko zwiększenie świadomości społeczności studenckiej na temat 
funkcjonowania osób niepełnosprawnych, lecz również szukanie rozwiązać pozwalających 
przełamywać stereotypy na temat niepełnosprawności, bariery społeczne i komunikacyjne. 
Ważnym efektem podejmowanych działań jest budowanie wizerunku Wydziału bliskiego 
Studentowi z niepełnosprawnością. Do tej pory odbyły się dwie edycje „Akcji-Integracji”, 
podczas których miało miejsce otwarcie wystawy fotograficznej "440 km po zmianę", 
rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę w wydziałowej kampanii społecznej, warsztaty 
"Poznaj dziś potrzeby jutra", jak również prelekcja na temat studentów 
z niepełnosprawnościami z perspektywy Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Kulminacyjnym 
punktem była debata poświęcona barierom w funkcjonowaniu studentów 
z niepełnosprawnościami w szkołach wyższych i wyrównywania szans w edukacji. 
Dodatkowym punktem programu było stoisko "Zmień perspektywę", na którym można było 
przez chwilę poczuć się osobą z niepełnosprawnością (słuchową, wzrokową lub ruchową). 
W ramach "Akcji-integracji" odbywają się także warsztaty z komunikacji interpersonalnej 
i kurs polskiego języka migowego. Aktywnie współpracujemy także ze Studiem Filmowym 
UAM, by materiały filmowe dostępne na stronie głównej UAM zawierały napisy dla osób 
niesłyszących.  
Staramy się także aktywnie promować integrację oraz otwartości na różne 

niepełnosprawności poprzez wywiady popularnonaukowe w Radiu Meteor, Radiu RDC, 

warsztaty w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki oraz Pikniku Naukowego z okazji 100-lecia UAM 

a także przez aktywne uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych organizowanych 

przez International Federation Hard Of Hearing Young People. 
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Kortowski Mikołaj 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Kortowski Mikołaj to akcja charytatywna prowadzona na naszym Uniwersytecie od 6 lat. Jest 

to cykliczna, przedświąteczna zbiórka koleżeńska, której ideą jest pomoc materialna dla 

jednego ze studentów z naszego Uniwersytetu. Co roku przy współpracy z Radami 

Wydziałowymi Samorządu Studenckiego oraz Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych, 

wybierana jest jedna osoba, dla której przez tydzień zbierane są pieniądze do specjalnie 

przygotowanych puszek. Wspieramy osoby chore bądź niepełnosprawne. Fundusze zbierane 

są w celu ułatwienia codziennego życia lub pokrycia kosztownego leczenia np. rehabilitacji. 

Dzięki przeprowadzeniu zbiórki na każdym z wydziałów oraz na terenie całego kampusu, 

wszyscy studenci oraz pracownicy naszego Uniwersytetu mają możliwość zaangażowania się 

w akcję. Częścią przedsięwzięcia są również organizowane w Kortowskich klubach imprezy 

tematyczne oraz dodatkowa zbiórka podczas „Kortowo na Sportowo”. Dochód z biletów 

w całości przekazywany jest na rzecz wybranej osoby. Finał całej akcji odbywa się podczas 

specjalnego wydarzenia, w czasie którego wręczany jest symboliczny czek z zebraną kwotą. 

Od trzech lat zwieńczeniem akcji „Kortowski Mikołaj” jest świąteczny koncert kolęd zespołu 

Enej. Fakt, że akcja ma miejsce niedługo przed Bożym Narodzeniem sprawia, że zebrana kwota 

jest niczym prezent świąteczny dla wybranej osoby. Chęć pomocy rośnie każdego roku, 

a świadczą o tym co raz to większe zebrane kwoty. Celem akcji oprócz pomocy najbardziej 

potrzebującym studentom naszego Uniwersytetu, jest zaangażowanie całej społeczności 

akademickiej we wspólną inicjatywę oraz uświadomienie, że osoby w trudnej sytuacji 

zdrowotnej znajdują się między nami, i że naprawdę warto im pomagać. 
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Student Studentowi Bratem 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

„Bo razem możemy więcej” 
 
Student Studentowi Bratem to coroczna akcja mająca ułatwić funkcjonowanie naszym 
studentom z niepełnosprawnością studiowanie na uczelni. W wydarzeniu biorą udział 
wszystkie wydziały naszej uczelni, a wspaniałe jest to że sami z siebie do akcji włączają się 
pozostałe podmioty m.in. media szczecińskie, studenci innych uczelni itp. Za nami 3 edycje 
które co roku są unikatowe i odmienne.  
 
1. Podczas pierwszej edycji zbieraliśmy na rehabilitację naszego studenta Eryka Łubieńskiego, 
który podczas pracy na stoczni został przygnieciony 1-tonowym workiem. W wyniku wypadku 
przestał chodzić i konieczne było zebranie pieniędzy na jego rehabilitację – roczna rehabilitacja 

„Postawmy Eryka na nogi” – postawiliśmy 😉 
2. Druga edycja to coś odmiennego. W danym roku szukamy osoby która najbardziej 
potrzebuje naszej pomocy. Nie był to student ani studentka, a ich nowo narodzone dziecko. 
Lucek miał skróconą nogę i należało w jak najszybszym czasie dokonać jego operacji w Stanach 
Zjednoczonych. Dzięki temu przyczyniliśmy się do pomocy dla Lucka jak i możliwości 
ukończenia studiów naszych obecnie absolwentów,  którzy poświęcali bardzo dużo czasu by 

zarobić pieniądze na operację. Lucek po operacji czuje się świetnie 😉  
3. Pomoc niepełnosprawnym to jedno, ale czasami bariery są inne. Trzecia edycja nieco 
powiela się z drugą. Ponieważ naszą pomoc otrzymała Zuza z porażeniem mózgowym. Dziecko 
naszych studentów. Pomoc finansowa pozwoliła wysłać Zuzę na wymarzoną delfinoterapię. 
Dzięki niej Zuza uczyniła postępy większe niż przez roczną rehabilitację miejscową , a jej mam 
mogła powrócić na studia, które wpisała już na straty. #DrużynaZUZI 


