SENAT

UCHWAŁA NR R.0000.37.2019
SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
WE WROCŁAWIU
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie
zasad postępowania w stosunku do kandydatów z niepełnosprawnością na studia na Uniwersytecie
Ekonomicznym we Wrocławiu
Na podstawie art. 11 ust. 1, pkt. 6 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) Senat zatwierdza zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego w
stosunku do kandydatów z niepełnosprawnością na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we
Wrocławiu.

§1
Kandydaci z niepełnosprawnością posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą
na swój pisemny wniosek złożony do właściwej Komisji Rekrutacyjnej, ubiegać się o przyznanie
dodatkowych punktów rekrutacyjnych. Punkty te są przyznawane w zależności od stopnia
niepełnosprawności i wynoszą odpowiednio:
Stopień niepełnosprawności
znaczny
umiarkowany
lekki

Studia I stopnia
40 pkt.
25 pkt.
10 pkt.

Studia II stopnia
20% max liczby punktów
15% max liczby punktów
10% max liczby punktów

§2
W przypadku niepełnosprawności kandydata uniemożliwiającej udział w postępowaniu kwalifikacyjnym
w formie przewidzianej zasadami rekrutacji zatwierdzonymi przez Senat UE, dopuszcza się zastosowanie
zmienionej formy egzaminu. Zależnie od rodzaju niepełnosprawności kandydata, w celu wyrównania
jego szans, można zastosować zmienione formy egzaminu, o których mowa w § 3.

§3
W ramach zmiany formy zdawania egzaminów możliwe jest:
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przedłużenie czasu trwania egzaminu, (maksymalnie o 50% w stosunku do czasu trwania egzaminu
dla pozostałych kandydatów),
stosowanie dodatkowych urządzeń technicznych takich jak: komputery, oprogramowania
udźwiękawiające lub specjalne klawiatury, myszki,
stosowanie alternatywnej formy zapisu (druk o zmienionej czcionce, nagranie audio, zapis
elektroniczny),
zmiana egzaminu pisemnego na ustny lub odwrotnie,
udział w egzaminie osób trzecich, w szczególności występujących jako tłumacze języka migowego
lub lektorzy.
O wyborze zmienionej formy egzaminu decyduje Przewodniczący właściwej Komisji Rekrutacyjnej.
Warunkiem niezbędnym jest podanie przez kandydata informacji o stopniu i rodzaju
niepełnosprawności podczas rekrutacji elektronicznej.

§4
1.
2.
3.

Siedziby właściwych Komisji Rekrutacyjnych oraz sale, w których przeprowadzane będą egzaminy
wstępne mają być w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnością.
Nad bezpieczeństwem materiałów w alternatywnych formach zapisu czuwa przedstawiciel właściwej
Komisji Rekrutacyjnej.
W przypadku egzaminów testowych w alternatywnych formach zapisu odpowiedzi będą
wprowadzane do systemu komputerowego lub przepisywane na standardowy kwestionariusz przez
osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego właściwej Komisji Rekrutacyjnej i dołączane do puli
prac poddawanych ocenie.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor

prof. dr hab. Andrzej Kaleta
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