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Dostępna – Otwarta – Kreatywna

ALK uczelnią
równych szans
nnn

Dyplom ukończenia wyższej uczelni to szczególne zobowiązanie wobec całego społeczeństwa,
a dyplom konkretnej uczelni to niezmywalny ślad, znamię, które sygnalizuje otoczeniu wiedzę,
wartości i kulturę jej absolwentek i absolwentów. Nie powstają one w procesie deklaracji,
ale w codziennej praktyce kształcenia i kultywowania pozytywnych wzorców i zachowań
w społeczności akademickiej.
Prezentowana strategia dostępności pokazuje, co jest dziś dla nas ważne, dlaczego widzimy potrzebę
troszczenia się nie tylko o poziom wiedzy i kompetencji studentów i studentek, ale także o sposób
jej prezentowania i pobierania, o relacje społeczności akademickiej z otoczeniem, o to, jaki wpływ
wywierają nasze postawy na interesariuszy, sąsiadów, pracodawców, a nawet na rodziny i bliskich.
Katalog działań, w których dbamy o dostępność, otwartość i kreatywność, wykracza poza wymienione
tu sześć obszarów strategicznych, jednakże zwracamy uwagę na najważniejsze z nich, choćby na pełną
dostępność uczelni dla osób z niepełnosprawnościami, zarówno w ujęciu architektonicznym,
jak i cyfrowym, komunikacyjnym, ekonomicznym i społecznym.

Otwartość definiujemy w powiązaniu z przestrzeganiem praw człowieka i praw natury, wzajemnego
szacunku i akceptacji dla różnorodności. Posługujemy się językiem neutralnym emocjonalnie
i wolnym od krzywdzących stereotypów, by każdy uczestnik dyskursu został dostrzeżony i doceniony.
Preferujemy kulturalne i zgodne normą językową stosowanie feminatywów i zaimków osobowych.
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Nowoczesna uczelnia musi być wylęgarnią talentów i rozsadnikiem innowacji.
Wprowadzając usprawnienia w obszarze technologii informacyjnych i komunikacji dbamy o to,
by obejmowały one wszystkie zainteresowane osoby. Intensywne szkolenia zapewniają równy dostęp
do wdrożeń dla pracowników i pracowniczek bez względy na wiek i umiejętności, dają każdemu równe
szanse na podążanie za pędzącym rozwojem technologii XXI wieku.
Jednocześnie pozostajemy Alma Mater w tradycyjnym rozumieniu misji uczelni niezmiennej od tysiąca
lat. Bycie troskliwą „matką karmicielką” we współczesnym ujęciu oznacza bezwarunkową akceptację
dla każdego wychowanka i wychowanki, troskę o ich dobre samopoczucie, wsparcie w rozwijaniu
pasji i zainteresowań, autentyczną radość z osiągniętej samodzielności zawodowej i życiowej.

Uczyniliśmy z Akademii Leona Koźmińskiego
uczelnię dostępną z nadzieją,
ale też z przekonaniem, że w ten sposób
przyczynimy się do lepszej przyszłości świata.
A fructibus eorum cognoscetis eos.
Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek
Rektor
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Wprowadzenie
nnn

Szanowni Państwo,
prezentujemy Strategię Dostępności Akademii Leona Koźmińskiego. Znajdą tu Państwo wyczerpujące
informacje na temat tego, co oznacza dla nas dostępność, inkluzywność, włączenie oraz na czym polega
projekt „Dostępna – Otwarta – Kreatywna. ALK uczelnią równych szans”. Staraliśmy się w kompleksowy
sposób przedstawić swoją wizję dostępności Akademii, odnosząc się do jej kluczowych obszarów:
architektury, wsparcia edukacyjnego, szkoleń czy procedur, wprowadzenie których wydaje się być
niezbędne do lepszego funkcjonowania całej organizacji.

Zagadnienie dostępności ALK bardzo mocno
wpisuje się w naszą, przyjętą w 2021 roku,
Strategię zrównoważonej transformacji,
w której postawiliśmy między innymi na
budowanie równych szans edukacyjnych
dla wszystkich, a także na dobrosprawcze
technologie oraz infrastrukturę.
Do zadania związanego ze sprawieniem,
aby nasza Uczelnia była możliwie najbardziej
zrównoważona, podchodzimy bardzo poważnie,
ale też z ogromnym entuzjazmem.
Projekt „Dostępna – Otwarta – Kreatywna.
ALK uczelnią równych szans” jest jedną
z najważniejszych inicjatyw,
które pomogą nam w tej drodze.
prof. ALK dr hab.
Aleksandra Przegalińska-Skierkowska
Prorektorka ds. Współpracy z Zagranicą
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Szanowni Państwo,
XXI wiek oferuje wiele możliwości. Ich wspólny mianownik wydaje się podobny – szczęśliwe, dostatnie
życie. Kolorowe reklamy niejednokrotnie przedstawiają zdrowych, zadowolonych z życia bohaterów
codzienności. Tak może wyglądać świat współczesny, ale z pewnością nie dla wszystkich jest tak samo
radosny. Choroba, tragiczne zdarzenie, czasem wrodzona lub nabyta niepełnosprawność skutecznie
blokują spełnianie marzeń o szczęśliwej codzienności.

Naszą misją – jako Uczelni – jest wnoszenie nowej
jakości do społeczeństwa. Dlatego dzisiaj chcemy
szczególną opieką otoczyć naszych studentów
i pracowników – osoby z niepełnosprawnościami
i osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji
życiowej. Naszym celem jest stworzenie

przyjaznego, dostępnego środowiska, w którym
się kształcimy czy pracujemy. Wkładamy wiele
wysiłku w niwelowanie barier architektonicznych,
proceduralnych czy psychologicznych, tak aby
nie przyczyniały się one do porzucania edukacji
czy aktywności zawodowej.

Abyśmy mogli zagwarantować przyjazne warunki
do kształcenia, potrzebne jest kompleksowe
podejście do dostępności, zapewniające
wieloaspektowe, systemowe i skoordynowane
działania. Ich celem jest podniesienie jakości
studiowania dla osób o szczególnych potrzebach,
w tym osób z trwałymi lub czasowymi
trudnościami w zakresie mobilności lub percepcji.
Służyć temu będzie poprawa dostępności
architektury, produktów, czy też realizowanych
przez nas procesów. W sposób kompleksowy
chcemy podnosić kompetencje naszej kadry,
tak aby osoby z niepełnosprawnościami czy
znajdujące się w szczególnej sytuacji życiowej,
miały odpowiednie warunki do pełnego udziału
w procesie kształcenia. Jednocześnie jesteśmy
świadomi, że najdoskonalsze procedury nie
zastąpią pierwiastka ludzkiego. Dlatego do
potrzeb naszych studentów podchodzimy
indywidualnie, wypracowując wspólne
rozwiązania. Tak rozumiemy dostępność.
Naszym logo jest żaglowiec na otwartym morzu.
Dołożymy wszelkich starań, by kandydaci, którzy
zdecydują się na wspólny rejs, doświadczali
przygody edukacyjnej w bezpiecznej, życzliwej
i otwartej atmosferze.
Marzena Indra
Pełnomocniczka Rektora
ds. Dostępności
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OBSZAR STRATEGICZNY 1

Działalność jednostki
ds. dostępności
nnn

Cel strategiczny: wyspecjalizowana jednostka ds. dostępności dopasowana do wielkości Uczelni
i jej oferty dydaktycznej oraz liczby studentów i zatrudnionych pracowników


ALK to Uczelnia, w której funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Dostępności, w sposób
kompleksowy obejmujący swoim działaniem kluczowe obszary Uczelni.



ALK to Uczelnia, w której Pełnomocnik Rektora ds. Dostępności sprawuje pieczę nad realizacją
działań mających na celu niwelowanie barier w dostępie do edukacji, tak aby osoby
z niepełnosprawnościami mogły bez przeszkód studiować i pracować.



ALK to Uczelnia, w której o przestrzeganie zasad równego traktowania dba Ekspert ds.
Przeciwdziałania Dyskryminacji.
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OBSZAR STRATEGICZNY 2

Architektura
nnn

Cel strategiczny: dostępna, pozbawiona barier architektonicznych, przestrzeń wyposażona
w szereg udogodnień dla osób z niepełnoprawnościami


ALK to Uczelnia, której przestrzeń umożliwia każdemu samodzielne, swobodne i bezpieczne
poruszanie się.



ALK to Uczelnia, której infrastruktura dostosowana jest do potrzeb społeczności akademickiej
i umożliwia edukację studentów z niepełnosprawnościami.



ALK to Uczelnia, której budynki są właściwie oznakowane, sale wyposażone w specjalistyczny sprzęt
IT, windy posiadają system głosowy i oznaczenia brajlowskie, drzwi są zautomatyzowane.



ALK to Uczelnia bezpieczna – wyposażona w ciśnieniomierze, defibrylatory i fotele ewakuacyjne
z układem hamowania dla osób z niepełnosprawnościami.
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OBSZAR STRATEGICZNY 3

Technologie wspierające
nnn

Cel strategiczny: zaplecze technologiczne zwiększające i rozwijające dostępność istniejących,
wewnętrznych systemów informatycznych, stron internetowych ALK i procedur
administracyjnych


ALK to Uczelnia zapewniająca dostęp do informacji, dzięki wdrożeniu systemu digitalizacji
dokumentów, który pozwala w pełni elektronicznie obsługiwać wnioski studenckie.



ALK to Uczelnia umożliwiająca studentom łatwiejszy kontakt z pracownikami poprzez profesjonalny
moduł mentoringowy.



ALK to Uczelnia, której treści na stronie www są dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami.
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OBSZAR STRATEGICZNY 4

Procedury
nnn

Cel strategiczny: dostosowane procedury regulujących realizację polityki dostępności Uczelni,
równych szans, niedyskryminacji i wdrażania racjonalnych dostosowań


ALK to Uczelnia, w której funkcjonują regulacje obejmujące sześć strategicznych obszarów
dostępności.



ALK to Uczelnia, która posiada w pełni zaktualizowaną bazę procedur i dokumentów opisujących
zasady działania i udzielania wsparcia osobom z niepełnosprawnościami.



ALK to Uczelnia, w której wszystkie inwestycje są realizowane po akceptacji jednostki
odpowiedzialnej za dostępność.
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OBSZAR STRATEGICZNY 5

Wsparcie edukacyjne
nnn

Cel strategiczny: kompleksowe i dostosowane do potrzeb studentów oraz pracowników
z różnymi rodzajami niepełnosprawności wsparcie edukacyjne


ALK to Uczelnia, która sprawuje kompleksową opiekę dydaktyczną nad każdym studentem od
początku studiów, a osobom ze szczególnymi potrzebami umożliwia indywidualne podejście i
opracowanie planu wsparcia w procesie kształcenia.



ALK to Uczelnia zapewniająca społeczności akademickiej doraźne wsparcie w bieżącym
funkcjonowaniu oraz pomoc psychologiczną.



ALK to Uczelnia, która oferuje studentom i pracownikom aktywności związane z ich dobrostanem i
podnoszeniem jakości życia.
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OBSZAR STRATEGICZNY 6

Szkolenia podnoszące
świadomość w zakresie
niepełnosprawności
nnn

Cel strategiczny: świadoma i wyposażona w wiedzę z zakresu dostępności i funkcjonowania osób
z niepełnosprawnościami kadra ALK


ALK to Uczelnia, której pracownicy są świadomi aspektów prawnych i psychologicznych,
dotyczących procesu realizacji toku studiów przez osoby z niepełnosprawnościami.



ALK to Uczelnia, której pracownicy dydaktyczni posiadają kompetencje do pracy z osobami z
różnymi rodzajami niepełnosprawności.



ALK to Uczelnia, której kadra administracyjna posiada zaawansowaną wiedzę na temat dostępności
i niepełnosprawności, w tym technologii, aspektów prawnych, psychologicznych i standardów
wsparcia edukacyjnego.
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