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Udogodnienia d la osób n iepełnosprawnych
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Przyjazne warunki studiowania to odpowiednia infrastruktura. Siedziby Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 

i Bydgoszczy to nowoczesne, w pełni przystosowane budynki, z dostępem do internetu i udogodnieniami dla osób 

niepełnosprawnych. Studia w takim miejscu to czysta przyjemność. 

Baza dydaktyczna

W budynkach WSB możecie korzystać z:

• sal audytor yjnych, wykładowych i ćwiczeniowych 

wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny

• laborator iów językowych i pracowni komputerowych

• biblioteki wyposażonej w stanowiska komputerowe

• stref studenta, bufetu i punktu ksero. 

Pracownie tabletowe

Na wydziale w Toruniu uruchomiliśmy pracownię tabletową. 

W ramach zajęć informatycznych zostaniecie zapoznani 

z możliwościami tych urządzeń. Szczególną uwagę zwracamy 

na ich edukacyjne wykorzystan ie, m.in . do korzystania 

z elektronicznych zasobów biblioteki, oraz użycie tabletów do 

współpracy z platformam i e-learningowymi.

Jako osoba niepełnosprawna możesz ubiegać się o: 

• indywidualny tok studiów, zmianę warunków 

uczestniczenia w zajęciach oraz ich zaliczania

• zgoda prowadzącego zajęcia na ich nagrywanie

• wykorzystywanie własnych urządzeń, np. powiększaln ika, 

dyktafonu

• włączen ie do nauki osób trzecich, np. t łumacza języka 

m igowego, asystenta. 

• dostosowanie zajęć WF ( jeżeli program kształcen ia je 

przewiduje) do rodzaju i stopn ia niepełnosprawności

• stypendium dla osób niepełnosprawnych

• zgodę na wykorzystanie posiadanych przez uczeln ię 

dodatkowych urządzeń, np. powiększaln ika, dyktafonu

• indywidualne warunki korzystan ia z zasobów biblioteki.

Ponadto możesz korzystać z: 

• wyznaczonych stanowisk komputerowych 

w pracowniach in formatycznych oraz w bibliotece 

i czyteln i przystosowanych dla osób niedowidzących 

(mamy tu monitor y 24-calowe, klawiatury z dużymi 

kontrastującymi przyciskam i oraz oprogramowanie 

z syntezatorem mowy i lupą powiększającą wyświet lany 

obraz)

• specjalnego sprzętu: laptopów, tabletów, dyktafonów, 

czytników e-booków, notebooków, pendr ive’ów, lampek 

(na biurko) z wiązką białego świat ła

• odbiorn ików słuchu dla osób n iedosłyszących

• syntezatorów mowy Ivona

• kiosków internetowych z dotykowym i monitorami 

z regulacją wysokości klawiatury, przystosowanych do 

potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Studia dla osób n iepełnosprawnych
Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną i marzysz o tym, żeby rozpocząć studia, zobacz, z jakich możliwości możesz 

skorzystać w WSB:
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