ANKIETA
DOTYCZĄCA NIEPEŁNOSPRAWNYCH STUDENTÓW W WYŻSZEJ SZKOLE
GOSOPODARKI KRAJOWEJ W KUTNIE
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie
w zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej studentów będących
osobami niepełnosprawnym.
Wyniki ankiety będą dostępne dla Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, a jej celem jest
pozyskanie opinii na temat usług świadczonych przez WSGK w Kutnie, a także
poznanie pomysłów i propozycji wsparcia studentów ze strony Uczelni jak i dalszego
działania i rozwoju Biura ds. Osób Niepełnosprawnych WSGK w Kutnie.
1. Stopień niepełnosprawności:
o Lekki
o Umiarkowany
o Znaczny
o Brak
2. Rodzaj niepełnosprawności:
o 01-U upośledzenie umysłowe
o 02-P choroby psychiczne
o 03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
o 04-O choroby narządu wzroku
o 05-R upośledzenie narządu ruchu
o 06-E epilepsja
o 07-S choroby układu oddechowego i krążenia
o 08-T choroby układu pokarmowego
o 09-M choroby układu moczowo – płciowego
o 10-N choroby neurologiczne
o 11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia
enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu
krwiotwórczego
3. Jakie dostrzegasz utrudnienia dla osób niepełnosprawnych, studiujących w Wyższej
Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie? (Podaj przykłady)

4. Jak oceniasz stosunek innych studentów do studentów niepełnosprawnych na Uczelni?
o Bardzo dobrze
o Dobrze
o Niezbyt dobrze
o Źle
o Bardzo źle
5. Jak oceniasz stosunek kadry dydaktycznej do studentów niepełnosprawnych w WSGK
o Bardzo dobrze
o Dobrze
o Niezbyt dobrze
o Źle
o Bardzo źle
6. Czy spotkałeś się przejawami niewłaściwego traktowania osób niepełnosprawnych przez
studentów, pracowników WSGK w Kutnie?
o Nie
o Tak (podaj przykład)

7. Czy znane Ci są, oferowane przez WSGK w Kutnie, formy pomocy skierowane do
niepełnosprawnych studentów?
o Nie
o Tak (podaj przykład)

8. Czy korzystasz z pomocy oferowanej przez BON WSGK w Kutnie?
o Nie
o Tak (jaka forma pomocy)

9. Jakich form wsparcia oczekujesz od BON WSGK w Kutnie w związku ze swoją
niepełnosprawnością (przedstaw własne propozycje)?

10. Z jakiego rodzaju sprzętu ułatwiającego studiowanie chciałbyś móc korzystać w trakcie
zajęć (wykładów, warsztatów, ćwiczeń) lub w związku z realizowaniem samokształcenia
na terenie uczelni (w bibliotece, czytelni)?

11. Z jakiego rodzaju sprzętu ułatwiającego studiowanie chciałbyś korzystać w ramach
wypożyczalni sprzętu dla studentów niepełnosprawnych?

Metryczka
Płeć
o Kobieta
o Mężczyzna

