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ANKIETA
(dotycząca potrzeb niepełnosprawnych studentów)
Bardzo proszę o uzupełnienie poniższej ankiety. Będzie ona wykorzystana tylko na użytek Biura ds.
Osób Niepełnosprawnych i pozwoli na zapoznanie się z potrzebami studentów Politechniki Śląskiej.

1. Rodzaj niepełnosprawności (zaznacz właściwą odpowiedź):
a) niewidomy, słabowidzący
b) niesłyszący, słabosłyszący
c) niepełnosprawność ruchowa rąk
d) niepełnosprawność ruchowa – problemy z poruszaniem się
e) inne (jaka?)…………………………………………………………………….
2. Czy jesteś zainteresowany korzystaniem z usług asystenta osoby
niepełnosprawnej (np. pomoc w poruszaniu się po Uczelni, w robieniu notatek i
uczestnictwie w zajęciach)/tłumacza języka migowego?
a) tak (właściwe podkreśl – asystent czy tłumacz)
b) nie
3. Czy jesteś zainteresowany dodatkowym lektoratem języka angielskiego?
a) tak
b) nie
4. Czy potrzebujesz dostosowania materiałów edukacyjnych?
a) tak
b) nie
5. Czy potrzebujesz sprzętu i oprogramowania wspomagającego edukację? (np.
systemy FM, lupy elektroniczne, dyktafony, specjalistyczne klawiatury itp.)
Wymień.
a) tak
b) nie
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

6. Czy jesteś zainteresowany udziałem w zajęciach z języka migowego? (możliwe
uruchomienie zajęć w przypadku zebrania się grupy)
a) tak
b) nie
7. Jakie napotykasz bariery informacyjne i komunikacyjne na wydziale, na którym
studiujesz?
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
…..……………………………………………………………………………………
8. Jakich innych usług wspomagających edukację potrzebujesz?
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………..................................................................
9. Czy korzystałeś już z oferty Biura ds. Osób Niepełnosprawnych? Jeżeli tak, to
napisz z czego, a jeżeli nie to uzasadnij dlaczego. Jeżeli możesz, to zaproponuj
zajęcia, w których chciałbyś uczestniczyć.
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………..............................................................
10. Podaj dane umożliwiające kontakt:
- imię, nazwisko……………………………………………………………………...
- kierunek studiów, wydział………………………………………….........................
- rok studiów, miasto studiowania…………………………………….......................
- e-mail……………………………………………………………………………….
- nr telefonu…………………………………………………………………………..

* Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Śląskiej
podanych przeze mnie informacji w celu udzielenia mi niezbędnej pomocy zgodnie z Ustawą z dnia
29. sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133 poz. 833).
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