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NIEPEŁNOSPRAWNI W DSWE 

 

Dolnośląska Szkoła wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu 

jest jedną z tych uczelni, która umożliwia kształcenie się zarówno osobom pełnosprawnym, 

jak i niepełnosprawnych. Ta druga grupa osób z pewnością ma trudniejsze zadanie, ale dzięki 

swojej determinacji i odwadze, radzą sobie nie go-

rzej niż inni. Z pewnością przyczyniły się do tego 

władze uczelni. Dowodem na to jest IV Ogólno-

polska Konferencja pt. „Niepełnosprawny a edu-

kacja – Strategia działań”, która miała miejsce  

9 maja 2007 roku we Wrocławiu. Ta data nie była 

przypadkowa – konferencja odbyła się w Dniu Pro-

testu Przeciw Dyskryminacji Osób Niepełno-

sprawnych. Nasza Szkoła była współorganizatorem 

całego przedsięwzięcia. Celem konferencji było przedstawienie dotychczasowych osiągnięć  

w równaniu szans osób z niepełnosprawnością w dostępie do edukacji na poziomie wyższym, 

promowanie dobrych praktyk w Polsce, nakreślanie wyzwań, jakie stoją przed szkołami 

średnimi i uczelniami wyższymi na drodze do zniesienia barier architektonicznych, komu-

nikacyjnych i mentalnych, oraz 

wymiana doświadczeń pomiędzy 

Pełnomocnikami Rektorów U-

czelni Wyższych ds. Osób Nie-

pełnosprawnych. Pomysłodawcą 

konferencji był Damian Dudała. 

 

 

 

 

 

 

 



 Istotną pomoc dla nie-

pełnosprawnego studenta sta-

nowi stypendium specjalne.  

O to stypendium mogą ubiegać 

się studenci będący w trudnej 

sytuacji materialnej. Co ważne, 

mogą oni otrzymać stypendium 

specjalne niezależnie od innych 

świadczeń pomocy materialnej, 

po przedstawieniu orzeczenia 

określającego niepełnospraw-

ność lub przyznającego jedną  

z trzech grup inwalidzkich. 

 

 DSWE oferuje zajęcia pozaszkolne dla wszystkich osób, również i niepełnosprawnych. 

Są to m.in. zajęcia w Internetowym Radiu Bit, uczelnianej gazecie „Campus” i wiele innych. 

Jest to dowód na to, że DSWE sprzyja również studentom niepełnosprawnym. Ogromną po-

mocą są dla nich także inni studenci. To oni tak naprawdę stanowią największe wsparcie  

i pomagają w trudnych chwilach.  

Powyższe przykłady wskazują na to, że Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji jest 

uczelnią, która stara się przystosować do potrzeb wszystkich studentów i umożliwić im równy 

dostęp do edukacji. 
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Artykuł autorstwa studentów I roku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej 
Edukacji TWP we Wrocławiu  powstał w trakcie zajęć z dziennikarstwa on-line.  

Prowadzący: Maciej Dutko 
Wrocław 2007. 

 


