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Studenci z niepełnosprawnością 
w percepcji pełnosprawnych rówieśników

Wprowadzenie

W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki badań własnych na 
temat percepcji studentów z niepełnosprawnością przez koleżanki i kolegów 
z uczelnianych ław. Motywacją do przeprowadzenia badań była chęć zwe-
ryfikowania, w jaki sposób studenci borykający się z niepełnosprawnością 
odbierani są przez rówieśników. Respondenci zostali poproszeni m.in. o okre-
ślenie, jakie cechy i postawy dostrzegają wśród studentów zmagających się 
z niepełnosprawnością? Czy w ich opinii niepełnosprawni koledzy i kole-
żanki mogą liczyć na ulgowe traktowanie ze strony wykładowców lub władz 
uczelni? A co istotniejsze, czy oczekują takiego traktowania? Uzyskane odpo-
wiedzi pozwoliły nakreślić obraz sytuacji, z jaką w murach uczelni wyższych 
muszą zmierzyć się osoby z różnego typu deficytami.

Jednak zanim omówione zostaną otrzymane wyniki badań, konieczne 
wydaje się krótkie wprowadzenie teoretyczne, prezentujące przyjęte założenia.

Trudno podać jedną, uznawaną przez wszystkich definicję niepełnospraw-
ności. Dlatego bez wdawania się w dywagacje terminologiczne na potrzeby 
badań własnych przyjęto, że mówiąc o niepełnosprawności, będziemy mieć 
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na myśli z jednej strony trudny do zaakceptowania stan zdrowia zarówno 
psychicznego, jak i fizycznego, a z drugiej możliwości jednostki w zakresie 
samodzielnego funkcjonowania1.

Teoretyczne umocowanie, aby podjąć temat dotyczący percepcji studen-
tów niepełnosprawnych przez rówieśników w takiej właśnie formie, upatruję 
w społecznym modelu niepełnosprawności, z punktu widzenia którego istota 
niepełnosprawności nie leży ani w fizycznych, ani w psychicznych ogranicze-
niach danej osoby. Tutaj punkt ciężkości przesuwany jest raczej w kierunku 
ograniczeń środowiska życia, które bardzo często stwarza bariery dla normal-
nego i bezpiecznego funkcjonowania. W związku z tym to właśnie środowi-
sko społeczne powinno rozpoznać stan i potrzeby osób niepełnosprawnych, 
a także stworzyć dla nich takie warunki fizyczne, aby w maksymalnym stop-
niu mogły rozwijać swoje zdolności, wykorzystując do tego posiadany poten-
cjał rozwojowy (fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy). Jako środowisko 
społeczne można rozumieć: rodziców, rodzeństwo, nauczycieli, lekarzy spe-
cjalistów, rehabilitantów, a także innych członków najbliższego otoczenia2. 
Ze względu na interesujący nas temat w najbliższym środowisku studentów 
z niepełnosprawnością znajdą się ich koleżanki i koledzy. I to właśnie oni będą 
mieć wpływ na istnienie lub nie społecznych barier wpływających na moż-
liwość prawidłowego wypełniania roli studenta we wszystkich jej aspektach.

Zgodnie z założeniami koncepcji społecznej obraz osoby niepełnosprawnej 
jako niesamodzielnej, bezbronnej, niepotrafiącej zadbać o siebie i własne interesy 
coraz częściej zastępowany jest przez wizerunek osoby, która nieustannie napo-
tyka na przeszkody tworzone przez resztę społeczeństwa. Właśnie te bariery, 
a nie cechy osoby niepełnosprawnej, stanowią główną trudność w funkcjono-
waniu na równych prawach w społeczeństwie3. Założenia społecznego modelu 
niepełnosprawności wyznaczyły kształt badań własnych. Zgodnie z tą koncepcją 
przyjęto, iż opinie studentów na temat koleżanek i kolegów z niepełnosprawno-
ścią będą wskaźnikami pozwalającymi ocenić, w jaki sposób osoby z niepełno-
sprawnością postrzegane są w uczelnianej rzeczywistości. Szczegółową meto-
dologię badań własnych przedstawiono w dalszej części artykułu.

 1 E . M . Minczakiewicz, „Obraz siebie” młodzieży z niepełnosprawnością a jej postępy w studio‑
waniu i budowaniu relacji ze społecznością akademicką, [w:] Podmiotowość w edukacji wobec 
odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań. 1, pod red . N . Starik, A . Zduniaka, 
Poznań 2013, s . 263 (Edukacja XXI wieku, 27) .

 2 E . M . Minczakiewicz, „Obraz siebie” młodzieży z niepełnosprawnością…, dz . cyt ., s . 266 .
 3 Raport o sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, http://www .cbe .ahe .lodz .pl/archi 

walna_cbrk/sytuacja%20osob .pdf (dostęp: 05 .04 .2015) .
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189O tym, jak ważna jest edukacja w życiu każdego człowieka, nie trzeba 
nikogo przekonywać. Osoby z niepełnosprawnością nie stanowią w tej mate-
rii wyjątku. Niezależnie od rodzaju, rozmiaru i stopnia niepełnosprawno-
ści, każdy człowiek ma prawo do rozwoju, do osobistego doskonalenia się, 
do kreowania swojej przyszłości, w tym także do szeroko pojętej edukacji4. 
Jednak w związku z różnymi utrudnieniami studenci z niepełnosprawno-
ścią nadal stanowią nieznaczny odsetek wśród wszystkich studiujących5. 
Dlatego cieszyć może fakt, że widać wzrost liczby studentów niepełnospraw-
nych zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Liczba osób 
niepełnosprawnych mających status studenta zwiększyła się z 25265 w 2008 
roku do 31613 w 2013 roku, czyli wzrosła o 6348 (co stanowi 25,1 proc.) w ciągu 
pięciu lat6.

W badaniach własnych założono również, że aby w pełni zrozumieć, 
w jaki sposób osoby niepełnosprawne uczestniczą w życiu społecznym oraz 
jaki stosunek mają do nich inni ludzie, należy przeanalizować, poza ste-
reotypami, postawy społeczne wobec nich. Jest to o tyle istotne, że stopień 
otwartości społeczeństwa wobec ludzi niepełnosprawnych, który najwyraź-
niej manifestuje się właśnie w postawach społecznych, przesądza w znacz-
nej mierze o możliwościach udziału osób borykających się z niepełnospraw-
nością w życiu społecznym7. Co z pewnością będzie miało miejsce także 
w rzeczywistości akademickiej, w relacjach występujących między wszyst-
kimi studentami.

1 . Badania własne

Analizowany problem badawczy został sformułowany w postaci następują-
cego pytania: W jaki sposób studenci z niepełnosprawnością postrzegani 
są przez pełnosprawnych rówieśników?

 4 C . Rogowski, Wymiar społeczno ‑eklezjalny edukacji osób z niepełnosprawnością, [w:] Wie‑
lo wymiarowość edukacji osób z  niepełnosprawnością, pod red .  C .  Kosakowskiego, 
C . Ro gowskiego, Olsztyn 2005, s .16–22 .

 5 D . Gorajewska, Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnością, Warszawa 2006, s .76–77 .
 6 Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2013 roku 

na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierp‑
nia 1997 r . „Karta Praw Osób Niepełnosprawnych”, http://www .sejm .gov .pl/Sejm7 .nsf/
druk .xsp?nr=2611 (dostęp: 05 .04 .2015) .

 7 Z . Urbanowicz, Od interdyscyplinarnego do transdyscyplinarnego spojrzenia na niepełno‑
sprawność, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2 (2012), s . 453–454 .
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Metodą badawczą wykorzystaną do poznania opinii studentów był son-
daż diagnostyczny. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem techniki, 
jaką jest ankieta. Opracowano autorskie narzędzie w postaci kwestionariu-
sza ankiety składającego się z 14 pytań diagnostycznych i 3 należących do 
tzw. metryczki. Aby dotrzeć do studentów różnych kierunków, przeprowa-
dzono ankietę internetową za pośrednictwem portalu Interankiety8.

Po selekcji i odrzuceniu błędnie wypełnionych kwestionariuszy grupa 
badawcza liczyła 140 osób. Niestety 7 osób opuściło pytania z metryczki, 
dlatego przy przedstawieniu grupy badawczej nie będzie możliwe dokładne 
omówienie danych procentowych, ale z udzielonych odpowiedzi wynika, że 
w badaniach wzięło udział 116 studentek i 18 studentów. Wyraźnie widać, że 
większość respondentów (ponad 80 proc. badanych) stanowiły studentki, co 
z pewnością należy mieć na uwadze, interpretując uzyskane wyniki.

W większości respondentami byli uczestnicy studiów I stopnia (81 osób). 
Reszta badanych kontynuowała naukę na studiach II stopnia (46 osób) lub 
była w trakcie jednolitych studiów magisterskich (1 osoba). Wśród respon-
dentów znalazło się także 5 absolwentów.

Ankietę internetową przeprowadzono, aby uzyskane w  toku badań 
wyniki pochodziły od studentów różnych kierunków. Z całej (liczącej 
140 respondentów) grupy badawczej 37 osób stanowili studenci admini-
stracji, 36 osób studenci bezpieczeństwa wewnętrznego, 20 osób studenci 
matematyki, 10 osób studenci pedagogiki. Ekonomia i stosunki międzyna-
rodowe były reprezentowane przez 5 osób (każdy z kierunków). Inżynierię 
chemiczną i procesową studiowało 3 respondentów. Po 2 osoby studio-
wały politologię oraz poradnictwo edukacyjne i zawodowe. Po jednym 
przedstawicielu w grupie badawczej miały następujące kierunki: dzienni-
karstwo i komunikacja społeczna, etyka, fizjoterapia, fizyka, gospodarka 
przestrzenna, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, inżynieria środo-
wiska, resocjalizacja, socjologia, zarządzanie i inżynieria produkcji, finanse 
i rachunkowość, filologia słowiańska, filologia polska. Niestety 7 badanych 
nie odpowiedziało na pytanie dotyczące kierunku studiów, ale i tak wyraź-
nie widać, że próba badawcza składała się ze studentów kierunków zarówno 
humanistycznych, jak i ścisłych – zakładane zróżnicowanie respondentów 
zostało osiągnięte.

Konieczne wydaje się podkreślenie, że badana grupa nie była reprezenta-
tywna, dlatego też otrzymanych wyników nie można uogólnić. Ale nie taki 

 8 Portal znajduje się pod adresem: http://www .interankiety .pl/ .
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191był cel przeprowadzonych badań. Zgodnie z założeniami społecznej kon-
cepcji niepełnosprawności uzyskane wyniki miały umożliwić zweryfiko-
wanie, czy w środowisku akademickim istnieją bariery, które uniemożli-
wiłyby osobom z niepełnosprawnością uzyskanie wyższego wykształcenia. 
Odpowiedzi udzielane przez respondentów na temat osób niepełnospraw-
nych w roli studentów traktowane były jako wskaźniki istnienia lub nie tego 
typu barier. Przyjęto, że opinie pozytywne będą świadczyć o braku barier 
społecznych, które utrudniałyby niepełnosprawnym osobom pobieranie 
nauki na uczelniach wyższych. Natomiast negatywne opinie rówieśników 
wskazywałyby na istnienie społecznych przeszkód w zdobywaniu wyższego 
wykształcenia. W toku badań własnych chciano dowiedzieć się, czy takie 
bariery można znaleźć w środowisku akademickim. Wydaje się, że w tym 
miejscu warto zwrócić uwagę, iż nie chodziło o przeszkody architekto-
niczne. W badaniach skupiono się przede wszystkim na barierach społecz-
nych – postawach i stereotypach powstających w relacji do drugiego czło-
wieka, często uniemożliwiających nawiązanie porozumienia, efektywne 
współdziałanie w wypełnianiu studenckich obowiązków czy po prostu 
integrację z grupą.

2 . Prezentacja wyników badań

Respondenci udzielili odpowiedzi na szereg pytań, które pozwoliły określić, 
jak widzą oni osoby niepełnosprawne spotykane w murach uczelni. Pytania 
te dotyczyły procesu rekrutacji na studia, wymagań wykładowców, spraw 
administracyjnych, kwestii ewentualnego wsparcia, ale także spostrzeżeń na 
temat cech czy postaw możliwych do zaobserwowania u studentów z nie-
pełnosprawnością.

W kolejnych częściach artykułu zaprezentowane zostały wybrane wyniki 
przeprowadzonych badań. Pozwalają one zweryfikować, jak osoby w pełni 
sprawne widzą w roli studentów rówieśników zmagających się z niepeł-
nosprawnością.

2 .1 . Rekrutacja na studia

Zdaniem większości respondentów w procesie rekrutacji na studia osoby 
z  niepełnosprawnością powinny być oceniane w  taki sam sposób jak 
inni kandydaci. Taką odpowiedź udzieliło 69 proc. badanych. Zdaniem 
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19 proc. odpowiadających osoby niepełnosprawne, aby dostać się na studia 
wyższe, powinny spełnić dodatkowe kryteria, np. dostarczyć zaświadczenie 
lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia nauki. Mniejszość badanych, 
zaledwie 11 proc., uważa, że studenci z niepełnosprawnością powinni mieć 
obniżony próg wymagań.

2 .2 . Wymagania wykładowców

Zdaniem większości badanych wykładowcy w taki sam sposób traktują studen-
tów w pełni sprawnych i niepełnosprawnych. Uważa tak 64 proc. re spon-
dentów. Zdaniem 33 proc. badanych wykładowcy stawiają studentom z nie-
pełnosprawnością niższe wymagania, a 2 proc. odpowiadających uważa, że 
wymagania te są dużo niższe niż te stawiane ogółowi studentów. Zaledwie 
1 proc. badanych uznało, że niepełnosprawni studenci muszą zmierzyć się 
z wyższymi wymaganiami wykładowców. W kontekście tego pytania poja-
wił się komentarz jednego z respondentów: „Takie same, jednak niedostoso-
wane do potrzeb studenta z niepełnosprawnością, co w rezultacie skutkuje 
większymi trudnościami dla studentów z niepełnosprawnością”9.

Wypowiedź ta pokazuje świadomość badanych, że takie samo trakto-
wanie wszystkich studentów wcale nie oznacza sprawiedliwości. Dydaktycy 
podkreślają, że metody nauczania, stawiane wymagania, sposoby ewaluacji, 
szczególnie w zakresie wiedzy i umiejętności, powinny być zróżnicowane 
i dzięki temu odpowiadać na potrzeby grupy, która składa się z indywidu-
alności. Być może właśnie dlatego wymagania stawiane studentom z nie-
pełnosprawnością lub sposób realizacji zadań powinny być dostosowane do 
ich indywidualnych możliwości. Ale tak samo powinno być w przypadku 
każdego studenta.

2 .3 . Traktowanie ze strony władz uczelni

Inaczej niż w przypadku wykładowców oceniana jest władza uczelni, dzie-
kanaty, administracja. Respondenci uznali, że osoby z niepełnosprawnością 
mogą liczyć na ulgowe traktowanie przez te właśnie agendy – 14 proc. bada-
nych odpowiedziało, że zdecydowanie tak, a 62 proc. dostrzega różnicę 
w podejściu administracji na korzyść studentów z niepełnosprawnością. 

 9 Cytowane wypowiedzi respondentów podane zostały z  zachowaniem oryginalnej 
pisowni .
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193Zaledwie 22 proc. grupy badawczej jest zdania, że władze uczelni nie trak-
tują osób z niepełnosprawnością w sposób ulgowy, a 2 proc. zdecydowanie 
sprzeciwia się takiemu twierdzeniu.

2 .4 . Pomoc instytucjonalna i materialna

Większość respondentów jest zdania, iż osoby niepełnosprawne powinny 
otrzymywać dodatkowe stypendia – 54 proc. badanych udzieliło odpo-
wiedzi potwierdzającej taką konieczność, a 21 proc. uznało, że osoby nie-
pełnosprawne zdecydowanie powinny otrzymać takie wsparcie finansowe. 
Zaledwie 2 proc. grupy badawczej zdecydowanie sprzeciwia się takiemu 
pomysłowi, a 23 proc. respondentów nie widzi takiej potrzeby.

Trzy czwarte respondentów dostrzega specjalne potrzeby studentów 
z niepełnosprawnością. Jednak nie wszyscy potrafią wskazać np. instytucje 
mogące udzielić im wsparcia. Odpowiedzi udzielone przez osoby badane 
kształtują się w następujący sposób:

• BON – 22 osoby;
• dziekanat – 9 osób;
• samorząd studencki – 9 osób;
• sekretariat – 6 osób;
• prowadzący zajęcia – 3 osoby;
• koła naukowe – 3 osoby;
• inni studenci – 2 osoby;
• NZS – 2 osoby;
• przychodnia – 1 osoba;
• dział stypendialny – 1 osoba
• biuro karier – 1 osoba;
• nie wiem – 30 osób.
Ze 140  osobowej grupy badawczej zaledwie 16  proc. respondentów 

wiedziało o  funkcjonowaniu działu (biura) ds. osób niepełnosprawnych. 
W  wymienianych przez pozostałych badanych miejscach osoba niepeł-
nosprawna zapewne mogłaby uzyskać jakąś formę wsparcia, najpewniej 
w postaci udzielonej informacji czy wsparcia słownego, ale nie byłaby to 
pomoc indywidualnie skierowana do osób niepełnosprawnych. Respondenci 
albo przyznawali, że nie wiedzą o istnieniu takiej instytucji, albo zostawiali 
puste pole. Najlepiej oddaje to wypowiedzieć: „Nie wiem, czy istnieje taka 
jednostka na mojej uczelni, w której osoba niepełnosprawna może uzyskać 
wsparcie. Jeśli funkcjonuje, to jest słabo rozreklamowana”.
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Respondenci dostrzegają specjalne potrzeby osób niepełnosprawnych, 
ale nie wiedzą, w jaki sposób mogłyby one zostać zrealizowane. Świadczy 
to o tym, że ich pozytywne nastawienie nie pociąga za sobą konkretnych 
czynów, nie motywuje ich do zdobycia choćby podstawowej wiedzy doty-
czącej funkcjonowania studentów z niepełnosprawnością.

2 .5 . Charakterystyka studentów z niepełnosprawnością

Respondenci zostali poproszeni o wymienienie przynajmniej trzech cech, 
jakimi charakteryzują się studenci z niepełnosprawnością. Udzielone odpo-
wiedzi jednoznacznie wskazują na to, że większość badanych uważa, iż osoby 
z niepełnosprawnością mają pozytywne cechy charakteru. Studenci z nie-
pełnosprawnością najczęściej określani byli jako: otwarci (10 osób), sympa‑
tyczni (8 osób), wytrwali (7 osób), mili (6 osób), odważni (5 osób), pomocni 
(5 osób), pracowici (5 osób), skromni (5 osób), spokojni (5 osób), życz‑
liwi (5 osób), punktualni (4 osoby). Na wszystkie udzielone odpowiedzi 
respondenci 147 razy użyli określeń pozytywnych, a zaledwie 7 jednoznacz-
nie negatywnych. Oprócz wymienionych powyżej w odpowiedziach badanych 
znalazły się jeszcze następujące cechy: ambitni, uprzejmi, wyrozumiali, tole‑
rancyjni, dzielni, sumienni, pilni, zaradni, rozmowni. Zdecydowanie rzadziej 
wymieniano cechy negatywne albo takie, w przypadku których trudno jedno-
znacznie określić, czy mają pozytywne, czy negatywne konotacje. Zdaniem 
8 respondentów studenci niepełnosprawni są nieśmiali. Jeden raz zostały 
wymienione następujące cechy: agresywni, nadpobudliwi, wycofani, nad‑
wrażliwi, lękliwi, melancholijni, skryci, niepewni siebie, pozbawieni energii.

Odpowiadając na pytanie, jakimi cechami charakteryzują się studenci z nie-
pełnosprawnością, respondenci podkreślali, że nie ma istotnych różnic mię-
dzy nimi a studentami w pełni sprawnymi. W tym miejscu konieczne wydaje 
się zacytowanie kilku wypowiedzi odnoszących się właśnie do tego pytania:

„Takimi samymi jak każdy inny student. Myślę, że cechy charakteru nie 
powinny być przypisywane niepełnosprawności. Każdy z nas może mieć takie 
same cechy bez względu na stan fizyczny czy psychiczny”.

„Takimi jak ludzie w 100% sprawni fizycznie. Nie powinno się tworzyć 
różnic. Na pewno jest im ciężej niż pozostałym, dlatego możliwe, iż mają 
wyćwiczoną cierpliwość”.

„Nie ma jakichś konkretnych cech przypisanych do każdej osoby niepeł-
nosprawnej. Charakter to sprawa indywidualna”.

„Są tacy jak inni studenci”.
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195„Ciężko wyróżnić znacząco inne cechy osobowości studentów niepełno-
sprawnych od cech pozostałych studentów”.

„Każdy człowiek jest inny, więc trudno nadać jakiekolwiek cechy całej 
grupie studentów z niepełnosprawnością. Jeśli jednak można wyłonić cechy 
widoczne u większości, to byłyby to moim zdaniem wytrwałość, odwaga 
i poczucie humoru”.

„Chyba nie ma czegoś takiego jak cechy charakteryzujące osoby niepeł-
nosprawne. Przecież to, że ktoś jest niepełnosprawny, nie definiuje go jako 
człowieka :)”.

Udzielone odpowiedzi potwierdzają, że pełnosprawni studenci w pozy-
tywny sposób odbierają kolegów i koleżanki, którzy zmagają się z niepeł-
nosprawnością. Świadczą o tym również odpowiedzi na kolejne pytanie 
dotyczące postaw możliwych do zaobserwowania u studentów, którzy nie 
są w pełni sprawni. Połowa badanych uważa, że studenci niepełnosprawni są 
samodzielni we wszystkich obowiązkach, a zaledwie 11 proc. respondentów 
jest zdania, że cały czas są oni zależni od pomocy innych osób. Większość 
badanych (37 proc.) twierdzi, że osoby niepełnosprawne nie oczekują 
pomocy od członków grupy, podczas gdy 18 proc. respondentów uznało, 
że oczekują takiego wsparcia. Zdaniem 69 proc. badanych osoby niepełno-
sprawne liczą na specjalne traktowanie ze strony wykładowców, a zaledwie 
7 proc. badanych uważa, że oczekują specjalnych zasad dotyczących zalicze-
nia przedmiotów. Większość respondentów (61 proc.) jest przekonanych, że 
osoby z niepełnosprawnością chętnie integrują się z grupą, a 23 proc. bada-
nych uważa, że zachowują dystans względem pozostałych członków grupy. 
Wyniki te obrazuje tabela poniżej.

Tabela 1 . Jakimi postawami w Twojej opinii charakteryzują się osoby niepełnosprawne 

w roli studentów?

Odpowiedź % Odpowiedź %

są samodzielne we wszystkich  
studenckich obowiązkach

50
cały czas są zależne od pomocy 
innych osób

11

nie oczekują pomocy od członków 
grupy

37
oczekują, że członkowie grupy będą 
im pomagać

18

nie oczekują specjalnego traktowania 
ze strony wykładowców

69
oczekują specjalnych zasad dotyczą‑
cych zaliczania przedmiotów

7

chętnie integrują się z grupą 61
zachowują dystans względem  
pozostałych członków grupy

23

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Również w pytaniu dotyczącym postaw przyjmowanych na uczelni przez 
osoby z niepełnosprawnością niektórzy respondenci dopisali własne komen-
tarze:

„Są samodzielne, lecz nie we wszystkich obowiązkach”.
„To zależy od schorzenia i charakteru danej osoby”.
„W miarę swoich możliwości są bardzo samodzielni”.
„Czasami potrzebują pomocy, ale nie są zależni cały czas”.
„Nie oczekują od innych studentów pomocy, jednak za każdy jej prze-

jaw są bardzo wdzięczni”.
„To sprawa indywidualna”.
Otrzymane odpowiedzi jednoznacznie świadczą o pozytywnym obra-

zie studentów z niepełnosprawnością, którzy spostrzegani są jako samo-
dzielni, niewymagający specjalnego traktowania, otwarci na nawiązanie 
relacji z innymi członkami grupy.

2 .6 . Student z niepełnosprawnością

Niepełnosprawność jest pojęciem niezwykle złożonym, dlatego w badaniach 
zdecydowano się na szerokie rozumienie tego terminu. Respondenci zostali 
poproszenie o określenie, czy zdecydowaliby się na realizację projektu zali-
czeniowego z osobami dotkniętymi różnymi rodzajami niepełnosprawności. 
W pytaniu uwzględniono zarówno niepełnosprawność fizyczną, jak i intelek-
tualną; takie rodzaje niepełnosprawności, które widać na pierwszy rzut oka, 
jak również te, o których otoczenie może nie wiedzieć, jak choćby cukrzyca 
czy depresja. Konieczne wydaje się podkreślenie, że studenci nie mieli oce-
niać, jakie ich zdaniem osoba zmagająca się z konkretnym rodzajem nie-
pełnosprawności ma szanse na podjęcie i ukończenie studiów, ale określić, 
czy oni sami zdecydowaliby się na podjęcie współpracy z niepełnosprawną 
koleżanką czy z niepełnosprawnym kolegą np. w przypadku realizacji pro-
jektu zaliczeniowego, od którego zależeć będzie ich ocena końcowa. Dlatego 
w pytaniu wymieniono także osoby z niepełnosprawnością intelektualną, 
nawet jeśli do wyjątków należeć będą sytuacje, w których osobom dotknię-
tym tym rodzajem niepełnosprawności uda się dostać na studia wyższe.

Prawie przy wszystkich uwzględnionych rodzajach niepełnosprawności 
większość respondentów odpowiedziała twierdząco. W przypadku niepeł-
nosprawności intelektualnej i autyzmu blisko połowa badanych nie potrafiła 
określić, czy zdecydowaliby się na pracę w jednej grupie z niepełnosprawną 
koleżanką lub niepełnosprawnym kolegą. Wyraźnie widać, że w każdym 
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197przypadku mniejszość stanowiły osoby, które nie podjęłyby współpracy 
z niepełnosprawnymi studentami. Deklaracje respondentów wskazują na to, 
że nawet jeśli w rzeczywistości uczelnianej występują jakieś bariery społeczne, 
to nie są one nie do pokonania. Otrzymane wyniki dają nadzieję, że w każdej 
grupie studenckiej znajdą się osoby, które nie będą patrzeć na nikogo przez 
pryzmat niepełnosprawności. Należy pamiętać, że zdecydowaną odpowiedź 
przeczącą w każdym przypadku wybrała najmniejsza liczba respondentów. 
Szczegółowe wyniki przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2 . Czy zdecydowałbyś/zdecydowałabyś się na realizację projektu 

zaliczeniowego z osobą niepełnosprawną?

Odpowiedź Tak Nie
Trudno 

powiedzieć

osoba niepełnosprawna ruchowo 92% 1% 7%

osoba niepełnosprawna intelektualnie 
w stopniu lekkim

32% 16% 52%

osoba niesłysząca 40% 21% 39%

osoba niewidoma 54% 16% 29%

osoba z autyzmem 25% 29% 46%

osoba z epilepsją 55% 12% 33%

osoba z cukrzycą 93% 1% 7%

osoba z depresją 58% 16% 26%

osoba z nerwicą 48% 22% 31%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Kolejne pytanie miało podobny charakter i dotyczyło tego, w jakim trybie 
zdaniem respondentów studenci w zależności od rodzaju niepełnosprawno-
ści powinni kontynuować edukację. Raz jeszcze nie proszono tutaj o ocenę 
realnych możliwości osób z niepełnosprawnością, ale weryfikowano opi-
nię osób badanych. Zanim omówione zostaną wyniki, warto zapoznać się 
z uwagą jednego z respondentów: „Wyboru powinien dokonywać student, 
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którego ankieta dotyczy, nie powinni decydować o tym studenci, którzy nie 
mają pojęcia o sytuacji, w jakiej znajdują się wcześniej wspomniani”.

W przypadku prawie wszystkich rodzajów niepełnosprawności większość 
respondentów nie miała wątpliwości i wskazała na studia w trybie stacjo-
narnym. Wyjątek stanowił tutaj autyzm, gdzie połowa badanych nie potra-
fiła zdecydować, w jakim trybie osoba chora powinna kontynuować naukę. 
Ponownie w zdecydowanej mniejszości są respondenci, którzy wskazaliby 
na studia w trybie niestacjonarnym. Otrzymane odpowiedzi można inter-
pretować jako wskaźnik braku uprzedzeń w postawach względem studen-
tów zmagających się z niepełnosprawnością. Szczegółowe wyniki przedsta-
wia poniższa tabela.

Tabela 3 . W jakim trybie osoby niepełnosprawne powinny kończyć studia?

Odpowiedź Stacjonarnie
Niesta‑

cjonarnie
Trudno 

powiedzieć

osoba niepełnosprawna ruchowo 66% 15% 19%

osoba niepełnosprawna intelektualnie 
w stopniu lekkim

57% 16% 28%

osoba niesłysząca 46% 12% 43%

osoba niewidoma 47% 10% 43%

osoba z autyzmem 37% 13% 50%

osoba z epilepsją 60% 15% 25%

osoba z cukrzycą 89% 7% 4%

osoba z depresją 69% 15% 16%

osoba z nerwicą 60% 16% 24%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
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199Zakończenie

Jak już wspomniano wcześniej, w modelu społecznym przyczyna niepeł-
nosprawności tkwi nie w jednostce, ale w barierach społecznych, ekono-
micznych. Jest efektem relacji między osobą z jakimś deficytem a nieprzy-
stosowanym do jej potrzeb środowiskiem i negatywnymi, stereotypowymi 
postawami otoczenia. W takim rozumieniu niepełnosprawność powstaje 
wskutek ograniczeń doświadczanych przez osoby nią dotknięte, takich jak 
indywidualne uprzedzenia, utrudniony dostęp do budynków użyteczności 
publicznej, niedostosowany system transportu, rozwiązania na rynku pracy 
wyłączające z niego osoby niepełnosprawne. Dlatego w procesie rehabilitacji 
to przede wszystkim środowisko wymaga naprawienia i to społeczeństwo 
ponosi odpowiedzialność za osobę niepełnosprawną. Należy więc podejmo-
wać działania zmierzające do likwidacji barier architektonicznych, ale rów-
nież pracować nad zmianą mentalności i postaw ludzi10.

Z uzyskanych wyników badań można wnioskować, że większość respon-
dentów nie ma uprzedzeń, które stanowiłyby bariery w efektywnym wypeł-
nianiu roli studenta przez osoby borykające się z niepełnosprawnością. 
Przeprowadzone badania dotyczyły niewielkiej grupy badawczej i nie można 
na ich podstawie dokonywać uogólnień. Jednak otrzymane wyniki badań 
wskazują, że studenci z niepełnosprawnością są pozytywnie postrzegani przez 
rówieśników. Jest to ważne, ponieważ szanse edukacyjne są jednymi z waż-
niejszych szans życiowych człowieka, a wykształcenie ma wpływ na niezależ-
ność jednostki, jej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym11.

Respondenci zostali zapytani o to, co ich zdaniem jest ważne w aspekcie 
podejmowania nauki w uczelniach wyższych przez osoby z niepełnospraw-
nością. Padały różne odpowiedzi – część dotyczyła barier architektonicz-
nych, część osobowości studentów. Na zakończenie pozwolę sobie przyto-
czyć kilka wypowiedzi:

„Wybór odpowiedniego kierunku, po którym osoba niepełnosprawna 
ma możliwość znalezienia pracy”.

„Nie chcą być izolowani. Chcą mieć takie same prawa jak inni. Studia 
pomagają się im rozwijać oraz otwierać na innych. Dzięki takiej możliwo-
ści niepełnosprawność przestaje być barierą”.

 10 W . Otrębski, Współczesne tendencje w rozumieniu i wyjaśnianiu zjawiska niepełnosprawności 
oraz konsekwencji tego dla organizacji procesu rehabilitacji, http://www .praca .ffm .pl/index .
php?mod=1&p=2&srw=1&text=/2007/09/130907jg (dostęp: 20 .04 .2015) .

 11 D . Gorajewska, Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnością, dz . cyt ., s . 74 .
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„Przede wszystkim wsparcie ze strony uczelni”.
„Rodzaj schorzenia i stopień niepełnosprawności oraz umiejętność radze-

nia sobie w sytuacji, w której jest się mniejszością”.
„Czy uczelnia jest przystosowana dla studentów niepełnosprawnych, 

np. windy, szerokie drzwi, wygodne ławki (tak, żeby można było bez proble-
mów wjechać wózkiem), podjazd. Dodatkowo czy uczelnia oferuje pomoc 
w zakresie zapewnienia (w ramach wf -u) zajęć rehabilitacyjnych bądź czy też 
takie zajęcia (do)finansowuje, np. w ramach stypendium, pomocy socjalnej”.

„Determinacja, pozytywne nastawienie, otwartość, chęci do nauki. Ważne 
jest to samo, co w przypadku osoby bez dysfunkcji”.

„Możliwość rozwijania własnych pasji i własnej osobowości, aby w jak 
największym stopniu być sprawnym społecznie”.

„Traktowanie osób z niepełnosprawnością jak wszystkich innych ludzi – 
«normalnie». Osoby te zdają sobie sprawę ze swoich możliwości i ograni-
czeń, trzeba im tylko umożliwić studiowanie”.

Należy pamiętać, że osoby zmagające się z  niepełnosprawnością są 
beneficjentami wszystkich praw, które przysługują osobom pełnospraw-
nym, jednak w związku ze swymi ograniczeniami w praktyce mogą napo-
tykać na różnego rodzaju trudności i bariery w korzystaniu z niektórych. 
Rzeczywiste zagwarantowanie praw człowieka wymaga zatem stworzenia 
mechanizmów wyrównania szans osób niepełnosprawnych oraz stworze-
nia takich warunków, aby możliwe było korzystanie przez nich w pełni 
z praw przysługujących wszystkim obywatelom12. Zgodnie z metodologią 
badań własnych opinie studentów na temat kolegów i koleżanek z niepeł-
nosprawnością traktowane były jako wskaźniki określające, czy w rzeczy-
wistości uniwersyteckiej istnieją społeczne przeszkody utrudniające stu-
diowanie osobom nie w pełni sprawnym. Założono tutaj, że negatywne 
opinie przekładają się na istniejące w relacjach społecznych bariery, które 
uniemożliwiają studentom z niepełnosprawnością odnalezienie się w rze-
czywistości akademickiej, a  pozytywne opinie respondentów sprzyjają 
podejmowaniu roli studenta w każdym jej aspekcie. Otrzymane wyniki 
wskazują, że studenci pełnosprawni pozytywnie postrzegają osoby niepeł-
nosprawne w roli studentów, co daje nadzieję na to, że nie będą powsta-
wać bariery społeczne na drodze do zdobycia wyższego wykształcenia 
i przyszłego zawodu.

 12 Z . Urbanowicz, Od interdyscyplinarnego do transdyscyplinarnego spojrzenia na niepełno‑
sprawność, dz . cyt ., s . 447 .
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201Students with disabilities in perception of non ‑disabled peers

In last few years very important issue is to provide equal educational and occu‑

pational opportunities for people with disabilities . Therefore a disabled person at 

the university should not be a rare view . I have conducted research about students 

with disabilities in perception of non ‑disabled peers . The article presents research 

results – observations and opinions of students about their disabled colleagues .

Keywords: disability, disabled students, social construction of disability

Studenci z niepełnosprawnością w percepcji  
pełnosprawnych rówieśników

Zapewnienie równych szans edukacyjnych i zawodowych stało się w ostatnich latach 

niezwykle ważnym i  szeroko omawianym zagadnieniem społecznym . W  związku 

z tym osoby z niepełnosprawnością na uczelniach wyższych nie powinny stanowić 

rzadkiego widoku . Aby sprawdzić, w jaki sposób są one odbierane przez pełnospraw‑

nych rówieśników, przeprowadziłam badanie sondażowe wśród krakowskich stu‑

dentów . W artykule zaprezentowane zostały jego wyniki – obserwacje i opinie, jakie 

studenci mają na temat swoich niepełnosprawnych kolegów .

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, studenci z niepełnosprawnością, społeczny 

obraz niepełnosprawności
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