RSW/…/20..
WNIOSEK
o przyznanie ADAPTACJI EDUKACYJNYCH w procesie kształcenia
dla studentów z niepełnosprawnością lub z trudnościami w uczeniu się

Poznań,…………………….
Imię i nazwisko studentki:
Numer telefonu i adres e-mail:
Kierunek / tryb / rok studiów:
Wydział ………………….
Nr albumu: …………………
…………………………………
Prodziekan ds. studiów
…………………………………
Na podstawie Zarządzenia nr 145/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30
września 2021 roku w sprawie dostosowania procesu kształcenia do potrzeb studentów i doktorantów
z niepełnosprawnościami oraz w szczególnej sytuacji zdrowotnej zwracam się z prośbą o przyznanie
Adaptacji Edukacyjnych w procesie kształcenia (AE) w roku akademickim 2021/2022.
W ramach Adaptacji proszę o umożliwienie (zaznaczyć właściwe), w razie wystąpienia przyczyn
wynikających z niepełnosprawności lub z udokumentowanych trudności w uczeniu się:
W zakresie adaptacji zajęć:


zmiany sposobu uczestnictwa w zajęciach (np. poprzez możliwość odrobienia nadliczbowych
godzin absencji będących konsekwencją spraw związanych z niepełnosprawnością lub
szczególną sytuacją zdrowotną);



możliwość korzystania w trakcie zajęć i/lub egzaminu z pomocy osób wspomagających, np.
tłumacza języka migowego, stenotypisty lub lektora;



możliwość stosowania alternatywnej formy zapisu na użytek własny i/lub korzystania
z dodatkowych urządzeń wspomagających (konieczne jest poinformowanie prowadzącego przed
rozpoczęciem zajęć);



inne……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

W zakresie egzaminów i z zaliczeń:


zmiany terminu zaliczenia/egzaminu;



zmiany formy egzaminu/zaliczenia (np. z pisemnej na ustną lub odwrotnie);



wydłużenia czasu trwania egzaminu/zaliczenia;



zmiany organizacji sesji egzaminacyjnej;



możliwość przygotowania pisemnego konspektu odpowiedzi w czasie egzaminu ustnego;



możliwość korzystania z krótkich przerw podczas egzaminu;



w przypadku egzaminów o obszernej treści możliwość rozłożenia go na części;



możliwość korzystania z pomocy osób wspomagających, np. tłumacza języka migowego,
asystenta dydaktycznego;



inne……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Załączniki:
•

……………………………………………………………………………………………………………..

•

……………………………………………………………………………………………………………..
……….………………………………………..
(data, czytelny podpis wnioskodawcy)
OPINIA DORACY EDUKACYJNEGO CWR UPP

Na podstawie przeprowadzonej rozmowy ze studentką oraz przedłożonej dokumentacji
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Poznań, dnia ................................................

..............................................
Pieczątka i podpis

DECYZJA DZIEKANA
Na podstawie:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
postanawiam, co następuje:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Poznań, dnia ................................................

...............................................
Pieczątka i podpis

Od powyższego zarządzenia przysługuje odwołanie do Rektora, które składa się za pośrednictwem
Dziekana w terminie 14 dni od jej otrzymania.

