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Celem badania jest zbadanie problemów, z którymi spotykają się studenci posiadający
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Ankieta została opracowana przez Biuro ds. osób
niepełnosprawnych wraz z Zespołem ds. Monitorowania Karier Zawodowych. W badaniach
udział wzięło 12 osób. Ankieta składa się z 8 pytań:
- pięć otwartych
- trzech zamkniętych, jednokrotnego wyboru
- dwa pytania stanowią metryczkę
Ankiety zostały rozdane studentom, którzy złożyli wnioski o stypendium specjalne oraz
wśród studentów korzystających z usług Biura ds. osób niepełnosprawnych. Zakładano, że
w badaniu weźmie udział 25 osób. Wszystkie ankiety zostały dopuszczone do badania, kilka
ankiet nie wróciło do Uczelni.
ANALIZA
Opracowanie pytania nr 1

1. Jaki Pan(i) posiada aktualny stopień niepełnosporawności

umiarkowany
25%

lekki
75%

Jak wynika z wykresu 75% badanych posiada lekki stopień niepełnosprawności, natomiast
25% to studenci z umiarkowany stopniem niepełnosprawności. Spośród badanych żaden
student nie posiadał orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
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Opracowanie pytania nr 2

2. od kiedy jest Pan(i) osoba niepełnosporawną?

w wyniku choroby
32%

od urodzenia
68%

Wśród studentów 32% otrzymało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w wyniku
choroby. Natomiast 68% posiada niepełnosprawność od urodzenia.
Opracowanie pytania nr 3
Jakie dostrzegasz utrudnienia dla osób niepełnosprawnych, studiujących w Wyższej Szkole
Gospodarki Krajowej w Kutnie? (Podaj przykłady)
Spośród badanych jedna osoba stwierdziły, iż dużym utrudnieniem
niepełnosprawnych jest brak windy. Pozostali badani nie udzielili odpowiedzi.

dla

osób

Opracowanie pytania nr 4
Jak oceniasz stosunek innych studentów do studentów niepełnosprawnych na Uczelni

4. jak oceniasz stosunek innych studentów do studentów
niepłnosprawnych?
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Ankietowani w 83% bardzo dobrze oceniają innych studentów w stosunku do osób
niepełnosprawnych. 17% badanych wystawiło ocenę dobrą, nikt nie udzielił odpowiedzi źle,
bardzo źle.
Opracowanie pytania nr 5
Czy spotkałaś/łeś się z przejawami niewłaściwego traktowania osób niepełnosprawnych na
Uczelni?
5.1. Ze strony studentów
Nie
Tak (podaj przykład?)
5.2. Ze strony kadry naukowej WSGK w Kutnie
Nie
Tak (podaj przykład?)
Wszyscy badani udzieli odpowiedzi negatywnej. W związku z powyższym nie podano
żadnego przykładu.
Opracowanie pytania nr 6
Czy znane Ci są, oferowane przez WSGK, formy pomocy skierowane do niepełnosprawnych
studentów
Nie
Tak (podaj przykład?)
Około 50% studentów zna oferty WSGK skierowane dla osób niepełnosprawnych, natomiast
druga połowa deklaruje brak informacji z tego zakresu.

6 Czy znane Ci są oferowane przez WSGK, formy pomocy skierowane
do niepełnosprawnych studentów?
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Jak wynika z wykresu studenci znają usługi Biuro ds. osób niepełnosprawnych. Ponadto
doradztwo zawodowe i stypendium specjalne dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności.
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Opracowanie pytania nr 7
Jak często dla Pani/Pana mogły być organizowane działania integracyjne np. imprezy dla
niepełnosprawnych?

7. jak często dla Pani/Pana mogłaby być organizowane działania
integracyjne np. imprezy dla niepełnosprawnych?
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Jak wynika z wykresu 25% studentów nie ma zdania, natomiast 42% deklaruje udział
w imprezach integracyjnych raz na rok, podobna grupa deklaruje uczestnictwo raz na pół
roku. Zaledwie 8% chciałoby brać udział w imprezach integracyjnych raz na trzy miesiące.
Opracowanie pytania nr 8
Jakich form wsparcia oczekujesz od Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie,
w związku ze swoją niepełnosprawnością? (Przedstaw własne propozycje)
Na powyższe pytanie trzy osoby udzieliło odpowiedzi:
- wsparcie finansowe.
Pozostali badani nie udzielili odpowiedzi.

4

KONKLUZJA
Wyniki przeprowadzonej ankiety nasuwają wniosek, iż studenci Wyższej Szkoły
Gospodarki Krajowej w Kutnie w większości posiadają orzeczenie o lekkim stopniu
niepełnosprawności. Ankietowani w 32% nabyli niepełnosprawność w wyniku choroby.
Badania pokazują również, iż studenci jako utrudnienie dla osób niepełnosprawnych
wymieniają brak windy.
Badani

bardzo
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do
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niepełnosprawnych. Ponadto zadawalający jest brak studentów, którzy nie doświadczyli
niewłaściwego zachowaniem czy traktowaniem ze strony studentów lub kadry naukowej.
Około 50% ankietowanych, zna oferty WSGK skierowane dla osób niepełnosprawnych,
następna połowa deklaruje brak informacji z tego zakresu. Ponadto studenci chcieliby
uczestniczyć w imprezach integracyjnych przynajmniej raz w roku.
Reasumując badania ukazują, iż Biuro ds. osób niepełnosprawnych musi wprowadzić
zmiany w celu rozszerzenia i pogłębienia informacji w zakresie usług świadczonych przez
Biuro a także, usprawnić ścieżkę informacji aby dotrzeć do jak największej grupy osób.
Uczelnia powinna przeanalizować możliwość uzyskania środków finansowych w celu
zamontowania windy aby minimalizować wszelkie utrudnienia dla osób niepełnosprawnych.
Zbadać należy czy studenci posiadający orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, dysponują
wiedzę z zakresu systemy stypendialnego na Uczelni, jeśli tak to jakiego wsparcia dodatkowe
oczekują z Uczelni.
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