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WARSZTATY  

„Praca ze studentami z trudnościami natury psychicznej i poznawczej” 

Cykl warsztatów dla pracowników dydaktycznych i doktorantów UAM 

Biuro ds. Studentów z Niepełnosprawnościami serdecznie zaprasza pracowników 

dydaktycznych i doktorantów UAM do udziału w cyklu szkoleń z zakresu pracy ze 

studentami z niepełnosprawnościami lub innymi trudnościami natury psychicznej 

i poznawczej. 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie? 
 Wykładowców i wszystkich pracowników dydaktycznych 

 Doktorantów prowadzących zajęcia ze studentami 

 Pracowników technicznych pracujących ze studentami w laboratoriach 

Cel szkolenia 
Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pomocnych w pracy 

dydaktycznej ze studentami przejawiającymi nietypowe, bądź nieadekwatne 

zachowania oraz ze studentami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Będziemy 

rozmawiać m. in. o: 

 studentach z depresją i zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, 

 z zespołem Aspergera i autyzmem, 

 z lękiem przed egzaminami lub przed wystąpieniami publicznymi, 

 studentach agresywnych,  

 z problemami ze skupieniem się lub problematycznym perfekcjonizmem 

 innymi problemami psychicznymi, które utrudniają ich studia lub pracę 

wykładowcy. 

Zakres tematyczny warsztatów każdorazowo będzie dostosowywany do potrzeb 

pracowników dydaktycznych na poszczególnych kampusach, z uwzględnieniem 

specyfiki studiów i procesu studiowania, odmiennej na kierunkach humanistycznych, 

lingwistycznych i ścisłych. 

Forma szkolenia 
Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy, będzie dostarczać niezbędnej 

wiedzy, ale również angażować doświadczenia pracowników dydaktycznych uczelni 

związane ze studentami z niepełnosprawnościami i innymi trudnościami natury 

psychicznej. Każde ze szkoleń składa się z dwóch 4 godzinnych spotkań. 



Terminy i miejsce  
Na każde szkolenie przeznaczone są dwa czterogodzinne spotkania. Warsztaty 

realizowane są w dwóch różnych lokalizacjach: 

Grupa 1 Campus Morasko 

Spotkanie 1 
Wtorek 9 kwietnia  

godzina 8:30 – 13:00 

Wydział Nauk Politycznych 

i Dziennikarstwa, ul. Umultowska 

89a, sala rady wydziału 43 

(parter) 
Spotkanie 2 

Wtorek 16 kwietnia  

godzina 8:30 – 13:00 

*** 

Grupa 2 Campus Śródmiejski 

Spotkanie 1 
Środa 8 maja  

godzina 8:30 – 13:00 
Collegium Martineum 

ul. Św. Marcin 78 

sala konferencyjna 209 (II piętro) Spotkanie 2 
Środa 15 maja  

godzina 8:30 – 13:00 

Zapisy wyłącznie przez formularz on-line 
KLIKNIJ TUTAJ aby otworzyć formularz lub użyj poniższego linka: 

https://goo.gl/forms/nArgU1m6wDqelnud2  

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń! 

https://goo.gl/forms/nArgU1m6wDqelnud2
https://goo.gl/forms/nArgU1m6wDqelnud2


Program spotkań 
Dzień pierwszy  

I. Doświadczenia pracowników uczelni związane ze studentami 

z niepełnosprawnościami lub innymi trudnościami natury psychicznej – sytuacje 

trudne/problemowe – dzielenie się doświadczeniami przez pracowników uczelni 

w kontakcie ze studentami (warsztat – 2h) 

 Co i dlaczego w funkcjonowaniu studenta jest problematyczne?  

 W jaki sposób dotąd pracownicy ustosunkowywali się do sytuacji, 

jak reagowali na nie?  

 Co okazywało się skuteczne, a co nie? 

 

II. Perspektywa zaburzeń – podstawowa wiedza dotycząca przejawów 

zaburzeń psychicznych oraz wiążących się z nimi trudności edukacyjnych 

studentów – studia przypadków (wykład + warsztat – 2 h) 

 Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne 

 Depresja 

 Choroba afektywna dwubiegunowa 

 Zaburzenia lękowe 

 Zaburzenia osobowości 

 Zaburzenia odżywiania 

 Autyzm i zespół Aspergera 

 Dysleksja i inne zaburzenia natury poznawczej 

 
Dzień drugi 

III. Umiejętności wykładowców  (warsztat – 2,5 h) 

 Rozpoznawanie i modyfikowanie własnych przekonań dotyczących 

studenta z niepełnosprawnością psychiczną – na rzecz rozumienia 

perspektywy jego doświadczeń i uwzględniania jego potencjału oraz 

budowania wizji jego szans 

 Pożądane efekty rozwojowe u studenta 

 Znaczący kontekst społeczny i potencjalne źródła wspomagania rozwoju 

 Rozpoznawanie symptomów mogących świadczyć o zaburzeniach 

 Podstawowe umiejętności komunikacyjne i ich wykorzystywanie 

 Umiejętności poszukiwania, odnajdywania, nazywania i wykorzystywania 

mocnych stron studenta w procesie dydaktycznym i psychospołecznym 

na Wydziale oraz poza nim 

 

IV. Stworzenie katalogu dobrych praktyk i skonkretyzowanych instrukcji 

postępowania wobec studentów z niepełnosprawnościami natury psychicznej 

i poznawczej (warsztat – 1,5 h) 



Dla kogo NIE jest przeznaczone szkolenie? 
 Pracowników dziekanatów 

 Pracowników bibliotek 

Szkolenia dla pracowników dziekanatów i bibliotek organizowane jest jako odrębne 

szkolenie. Informacje o szkoleniach dla pracowników dziekanatów i bibliotek pojawią 

się na stronie internetowej UAM oraz są rozsyłane pocztą elektroniczną. 

Prowadzący szkolenie 

 mgr Szymon Hejmanowski – Psychologiczny Konsultant ds. Procesu 

Studiowania dla Studentów UAM 

 mgr Bas van der Ham – St. wykładowca, Zakład Studiów Niderlandzkich 

i Południowoafrykańskich Wydziału Anglistyki 

Organizatorzy szkolenia 
Szkolenie jest organizowane przez Biuro ds. Studentów z Niepełnosprawnościami 

w ramach pilotażowego projektu wsparcia zdrowia psychicznego na UAM, 

pod patronatem Prorektor ds. studenckich prof. Bogumiły Kaniewskiej. Oprócz cyklu 

szkoleń dla pracowników dydaktycznych i doktorantów w projekcie przewidziane są 

szkolenia dla pracowników dziekanatów i bibliotek, a także dla studentów z zakresu 

skutecznych technik uczenia się, zarządzania sobą w czasie oraz warsztaty 

z zakresu umiejętności psychospołecznych. 

Więcej informacji o możliwym wsparciu ze strony Biura, Poradni i Konsultanta 

znajdziecie Państwo na stronie: https://studenci.amu.edu.pl/studia/niepelnosprawni 

Dodatkowe informacje 
mgr Krzysztof Osóbka 

Samodzielny referent ds. studentów z niepełnosprawnościami 

e-mail: krzysztof.osobka@amu.edu.pl  

tel.: 61 829 22 43 

Aby zapisać się na szkolenie w wybranym terminie KLIKNIJ TUTAJ aby otworzyć 

formularz lub użyj poniższego linka: https://goo.gl/forms/nArgU1m6wDqelnud2  

Serdecznie zapraszamy do udziału! 

mmggrr  AAnnnnaa  RRuuttzz 

Pełnomocniczka Rektora UAM ds. Studentów 

z Niepełnosprawnościami 

pprrooff..  BBoogguummiiłłaa  KKaanniieewwsskkaa 

Prorektor ds. studenckich 

mmggrr  KKrrzzyysszzttooff  OOssóóbbkkaa 

Samodzielny referent  

 ds. studentów 

z niepełnosprawnościami 

mmggrr  BBaass  vvaann  ddeerr  HHaamm 

St. wykładowca  

Zakład Studiów Niderlandzkich 

i Południowoafrykańskich 

Wydziału Anglistyki 

mmggrr  SSzzyymmoonn  HHeejjmmaannoowwsskkii 

Psychologiczny Konsultant 

ds. Procesu Studiowania  

dla Studentów UAM 
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