
MODUŁ II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 

- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza 

studiami doktoranckimi. 

 

DOFIANNSOWANIE lub  REFUNDACJA KOSZTÓW UZSYKANIA WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE 

WYŻSZYM: 

1. dla opłaty za naukę ( czesne) – 3.000 zł, 

2. dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – 3.000 zł, 

3. dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia :  

a) w przypadku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 800 zł, 

b) w przypadku osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 500 zł. 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony: 

1. w przypadku osiągania dobrych wyników w nauce: 

a) do 25 % - dla średniej ocen w przedziale: 3,50 – 3,75, 

b) do 30 % -  dla średniej ocen w przedziale: 3,76 – 4,00, 

c) do 35 % -  dla średniej ocen w przedziale: 4,01 – 4,50, 

d) do 40 % -  dla średniej ocen powyżej 4,50, 

2. a także w przypadku osoby: 

a) niewidomej – do 20%, 

b) głuchej – 25 %, 

c) głuchoniewidomej – do 30 %, 

d) której miejscem zamieszkania jest obszar wiejski – do 10 %, 

Dofinansowanie opłaty za naukę ( czesne) lub opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, 

może być zwiększone w przypadku: 

1. gdy z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wnioskodawcy wynika, że zostało ono 

wydane z więcej niż jednej przyczyny niepełnosprawności, w przypadku: 

- dwóch symboli w zakresie przyczyny niepełnosprawności – do 30 %, 

Trzech symboli w zakresie niepełnosprawności – do 40 %, 

2. studiów na kierunkach zamawianych w ramach rządowego programu kierunków 

zamawianych, z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego –do 50 % 

Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie 6 –ciu miesięcy przed złożeniem wniosku. 

WARUNKI WYKLUCZAJĄCE UCZESTNICTWO W PROGRAMIE: 

 - wymagalne zobowiązania wobec PFRON, 

- przerwa w nauce; 

 



DODATKU NA POKRYCIE KOSZTOW KSZTAŁCENIA - należy przez to rozumieć nie wymagającą 
rozliczania kwotę przeznaczoną na wydatki związane z pobieraniem nauki , przykładowo na wydatki 
dotyczące: 
– zakwaterowania – w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania, 
– dojazdów, 
– dostępu do Internetu, 
– uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, 
– zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, 
– wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych, 
– wkładu własnego, wymaganego zasadami programów Unii Europejskiej; 
 
KOLEGIUM – należy przez to rozumieć kolegium pracowników służb społecznych, kolegium 
nauczycielskie lub nauczycielskie kolegium języków obcych utworzone zgodnie z ustawą z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r . Nr 256, poz. 2572, z poźn. zm.) 
 
NAUCE W SZKOLE WYŻSZEJ – należy przez to rozumieć studia pierwszego stopnia, studia drugiego 
stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez 
szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym 
lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu);  
 
PRZERWIE W NAUCE – należy przez to rozumieć przerwę w kontynuowaniu nauki , w trakcie której 
osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki , np. urlop dziekański , urlop zdrowotny; 
 
ŚREDNIA OCEN – należy przez to rozumieć średnią ocen wyliczoną z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku, jako średnią arytmetyczną, na podstawie wszystkich ocen uzyskanych w roku 
akademickim (szkolnym) poprzedzającym rok akademicki (szkolny), którego dotyczy wniosek 
(wszystkie udokumentowane oceny z egzaminów i zaliczeń); w przypadku studentów pobierających 
naukę na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, brana jest pod uwagę średnia ocen z ostatniego 
roku studiów pierwszego stopnia; w przypadku, gdy średnia ocen wyliczona jest wg skal i ocen,                
w której najwyższą oceną nie jest 5,00, średnia ta powinna być przeliczona na średnią ocen zgodną            
z 5-cio stopniową skalą ocen; 
 
SZKOŁA POLICEALNA – należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną szkołę policealną, 
utworzoną zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572, z poźn. zm.); 
 
SZKOŁA WYŻSZA – należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną szkołę wyższą utworzoną 
zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572,               
z poźn. zm.) a także szkołę wyższą i wyższe seminarium duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki 
lub inne kościoły i związki wyznaniowe. 

 

 

 


