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Przewodnik powsta³ jako efekt innowacji spo³ecznej Fundacji Aktywnych FURIA pt.: 
„T£UMACZ/ADWOKAT SPO£ECZNY – ASYSTENT OSOBY z ASD”. Innowacja realizowana by³a 
w ramach projektu: „Przepis na wielkopolsk¹ innowacjê spo³eczn¹ – us³ugi opiekuñcze 
dla osób zale¿nych”, którego celem by³o: wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwi¹zañ, 
które przyczyni¹ siê do skuteczniejszego i efektywniejszego niwelowania problemów 
spo³ecznych zwi¹zanych z zabezpieczeniem potrzeb osób zale¿nych. 
Projekt realizowany by³ na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Dzia³anie 4.1 Innowacje spo³eczne 
i wspó³finansowany ze œrodków UE w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Dziêkujemy za zaanga¿owanie i wsparcie:
pracownikom Biura ds. Studentów z Niepe³nosprawnoœciami UAM w Poznaniu, 
zespo³owi Fundacji FIONA, wyk³adowcom i pracownikom uczelni wy¿szych oraz wszystkim 
osobom w spektrum, które zechcia³y podzieliæ siê swoimi doœwiadczeniami.

Oprawa graficzna: Spó³dzielnia Socjalna FURIA
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Studia – okres burzy i naporu?

Dla ka¿dego studenta moment rozpoczêcia studiów zalicza siê do jednych 
z pierwszych wyzwañ w okresie doros³oœci. Tym wiêkszym wyzwaniem studia staj¹ 
siê dla tych, którzy nie z w³asnej winy s¹ w stanie wpasowaæ siê w obowi¹zuj¹cy 
wzorzec, w tym dla coraz liczniejszej grupy studentów z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu (autism spectrum disorder, ASD). Jednym ze stoj¹cych przed takim 
studentem wyzwañ jest zrozumienie tradycyjnego systemu uniwersyteckiego, 
jak równie¿ poznanie i stosowanie siê do niepisanych zasad rz¹dz¹cych okresem 
studiowania. Brak gotowoœci, ale te¿ racjonalnego wsparcia mo¿e spowodowaæ 
rezygnacjê wbrew w³asnemu potencja³owi intelektualnemu i – w dalszej kolejnoœci 
– postêpuj¹ce wykluczenie spo³eczne. 
Równie¿ od wyk³adowców i pracowników uczelni wy¿szej; od ich ¿yczliwoœci, 
elastycznoœci i otwartoœci na ró¿ne potrzeby zale¿y uwolnienie potencja³u 
studenta, który jak ka¿dy cz³owiek ma marzenia i aspiracje. Studia to przecie¿ nie 
tylko wytê¿ona praca intelektualna, to równie¿ szansa na osi¹gniêcie œwiadomej 
doros³oœci oraz osobisty rozwój. Tylko rozeznanie siê w mo¿liwoœciach i w³asnych 
potrzebach gwarantuje takim osobom sukces 
w postaci ich ukoñczenia.

Poni¿sza broszura ma na celu uczuliæ wyk³adowców i pracowników uczelni wy¿szej 
na koniecznoœæ odejœcia od ca³kowicie tradycyjnego obrazu studenta, kieruj¹c 
swoja uwagê równie¿ na studentów, którzy jedynie z pozoru nie s¹ w stanie 
podo³aæ studenckiemu wyzwaniu. Przy niewielkiej iloœci dobrej woli s¹ oni jednak 
w stanie odnaleŸæ siê w nowej sytuacji, rozwijaæ siê i osi¹gaæ sukcesy.

¯yczymy Pañstwu owocnej lektury. ¯ywimy nadziejê, ¿e oka¿e siê ona pomocna w 
codziennej pracy naukowo-dydaktycznej.

Weronika Miksza (FA FURIA, Niebieska-fala)

Studia – okres burzy i naporu?
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Co to jest ASD – informacje na start

        Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD), to ogólne okreœlenie szczególnego 
podtypu ca³oœciowych zaburzeñ rozwojowych bez ró¿nicowania na autyzm i zespó³ 
Aspergera. Termin wszed³ w ¿ycie wraz z wprowadzeniem najnowszej klasyfikacji 
Amerykañskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w 2013 r. i zacznie obowi¹zywaæ 
tak¿e z najnowsz¹ klasyfikacj¹ ICD-11.

        Zespó³ Aspergera (ZA) jest to „³agodniejsza” odmiana autyzmu, w teorii  
charakteryzuj¹ca siê obecnoœci¹ specyficznych zainteresowañ, problemami natury 
spo³ecznej i komunikacyjnej, obecnoœci¹ mniej lub bardziej widocznych stereotypii 
ruchowych, przywi¹zania do schematów i rytua³ów, obecnoœci¹ nadwra¿liwoœci 
lub nadwra¿liwoœci sensorycznej, charakteryzujàca siæ mimowolnym odbieraniem 
zbyt wielu bodêców równoczeœnie, w konsekwencji - trudnoœciami z koncentracj¹.

        Mo¿na te¿ spotkaæ siê z okreœleniem autyzm wysokofunkcjonuj¹cy 
(pol. WFA, wysokofunkcjonujacy autyzm; ang. HFA, high-functioning autism). 
Nie jest to oficjalna jednostka kliniczna i nie nale¿y uto¿samiaæ tego terminu z ZA. 
Decyduj¹ce znaczenie w ró¿nicowaniu WFA i ZA ma poziom rozwoju mowy 
werbalnej. Osoby z ASD o wysokim poziomie inteligencji, przejawiaj¹ce istotne 
zaburzenia w rozwoju mowy lub ca³kowity jej brak, diagnozowane s¹ jako WFA. 
Zachowanie komunikacyjnej funkcji mowy œwiadczy o ZA. 

        W nowych klasyfikacjach zrezygnowano z odró¿niania autyzmu 
i zespo³u Aspergera na rzecz kategorii “spektrum autyzmu”, co pokazuje szerokoœæ 
i z³o¿onoœæ tego zjawiska. Zmiana ta budzi jednak wiele sprzeciwu, szczególnie 
wœród osób zdiagnozowanych, gdy¿ pojêcie zespo³u Aspergera utrwali³o siê i jest 
powszechnie stosowane. 

        Osoby z ZA czêsto identyfikuj¹ siê wy³¹cznie z tym okreœleniem i nie uwa¿aj¹ 
siê za osoby z autyzmem, dlatego w niniejszej broszurze pos³ugujemy siê 
tradycyjnym pojêciem zespó³ Aspergera.

Co to jest ASD – informacje na start
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Dziekanat – serce uczelni

        Najwiêkszym problem studentów z ASD s¹ trudnoœci spo³eczne 
i komunikacyjne. Objawy, jakie mo¿na u nich zaobserwowaæ, s¹ jednak bardzo 
ró¿norodne. Dlatego przychodz¹cy do dziekanatu student ze spektrum mo¿e 
mówiæ bardzo ma³o albo bardzo du¿o. 

mo¿e byæ nieœmia³y i wycofany albo bardzo bezpoœredni w kontaktach 
z pracownikami uczelni;
mo¿e byæ lakoniczny w swoich wypowiedziach albo wrêcz przeciwnie - 
chêtnie opowiadaæ o nieistotnych detalach i zadawaæ wiele pytañ;
mo¿e mieæ specyficzny sposób mówienia: zbyt szybki lub zbyt wolny, 
zbyt g³oœny lub zbyt cichy, mo¿e nierówno intonowaæ, mieæ problemy 
z wymow¹ lub wypowiadaæ siê w bardzo dok³adny sposób, wrêcz 
pedantycznie;
mo¿e tak¿e sprawiaæ wra¿enie osoby 
niekulturalnej ze wzglêdu na pomijanie 
przyjêtych formu³ grzecznoœciowych
(np. “dzieñ dobry”), co jednak 
na ogó³ nie wynika z jego z³ej woli, 
lecz z trudnoœci komunikacyjnych, 
z którymi siê boryka.

        Wiêkszoœæ studentów z ASD nie przejawia 
naturalnej asertywnoœci, w zwi¹zku z czym mog¹ 
zaciekle broniæ swoich racji lub okazywaæ siê nazbyt ulegli. 
Nie potrafi¹ skutecznie walczyæ o swoje prawa i adekwatnie komunikowaæ w³asne 
potrzeby. Potrzebuj¹ ¿yczliwego wsparcia ze strony pracowników uczelni. 
Mog¹ okazywaæ niecierpliwienie lub zdenerwowanie, które czêsto mo¿e wynikaæ 
z nierozumienia zasad funkcjonowania akademickiego systemu administracyjnego 
lub teý z braku zaufania do informacji znalezionych w Internecie, czego powodem 
mogà byã wczeœniejsze zùe doúwiadczenia. Potrzebuj¹ potwierdzenia, upewnienia 
siê o s³usznoœci przyjêtego lub podpowiedzianego rozwi¹zania oraz poszczególnych 
sk³adowych elementach dochodzenia do celu.

Dziekanat – serce uczelni

Aspo³eczny?
NIE!
Selektywnie
towarzyski.

STUDIA NEURONIETYPOWE
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        W sytuacji stresowej student z ASD czêsto daje upust swoim silnym emocjom, 
których nie potrafi powstrzymaæ. Jego reakcja emocjonalna bywa nieadekwatna do 
sytuacji i przewaýnie jest przesadna, zbyt intensywna, przyjmuje formæ zùoúci lub 
w innych przypadkach mutyzmu, czyli “zaciêcia siê” i braku mo¿liwoœci dalszego 
prowadzenia interakcji spo³ecznej.

         W wiêkszoœci przypadków wszelkie komunikaty rozumiane s¹ przez osoby 
z ASD dos³ownie, wiêc ¿artowanie, u¿ywanie skrótów myœlowych czy technicznego 
¿argonu mo¿e sprawiæ, i¿ przekazywana informacja bêdzie absolutnie 
niezrozumia³a. Maj¹c œwiadomoœæ w³asnych ograniczeñ spo³ecznych, niektórzy 
studenci ze spektrum przychodz¹ do dziekanatu z inn¹ osob¹ pe³ni¹c¹ funkcjê 
asystenta lub próbuj¹ za³atwiæ poszczególne sprawy za ich poœrednictwem. 
Taka forma interakcji sprawia, ¿e asystent jest w stanie “przet³umaczyæ” uzyskiwane 
komunikaty na jêzyk bardziej zrozumia³y dla osoby z ASD lub przekazaæ informacjê 
od niej w sytuacji, gdy ona sama nie potrafi tego zrobiæ. 

        Nie nale¿y zak³adaæ, ¿e student ze spektrum dowie siê wszystkiego od swoich 
rówieœników, gdy¿ trudnoœci komunikacyjne dotycz¹ równie¿ kole¿anek i kolegów 
z roku czy grupy zajêciowej. Student taki oczekuje, i¿ uzyska w dziekanacie komplet 
informacji, których potrzebuje, bez pominiêcia wiedzy uwa¿anej za oczywist¹. 

        Studenci z ASD maj¹ sk³onnoœæ do kontaktowania siê z pracownikami uczelni 
i zadawania im pytañ za poœrednictwem e-maila, gdy¿ czuj¹ siê niepewnie, 
osobiœcie przychodz¹c do dziekanatu lub dzwoni¹c.

        Osoby z ASD maj¹ czêsto trudnoœci z wynotowaniem (wybraniem) kluczowych,  
najwa¿niejszych informacji zawartych w wyk³adzie oraz z nad¹¿aniem za tokiem 
myœlenia wyk³adowcy – zw³aszcza kiedy wypowiedŸ jest nieliniowa lub nie jest 
podparta prezentacj¹ strukturyzuj¹c¹ przekaz. 

STUDIA NEURONIETYPOWE

Charakterystyka studentów z ASDCharakterystyka studentów z ASD
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        Studenci ze spektrum maj¹ zazwyczaj trudnoœci 
z utrzymywaniem w³aœciwego kontaktu wzrokowego. 
Podczas rozmowy mo¿e ich cechowaæ sk³onnoœæ do 
rozpraszania siê, niepatrzenia na rozmówcê lub 
patrzenia w sposób zbyt intensywny – co nie 
oznacza jednak, ¿e nie przyswajaj¹ informacji. 
Czêœæ osób z ASD nie posiada takich trudnoœæ – 
dlategonie nale¿y nie traktowaæ tej umiejêtnoœci jako 
decyduj¹cej o trafnoœci lub nietrafnoœci diagnozy o ASD.

        Osoby z ASD maj¹ czêsto trudnoœci z wynotowaniem (wybraniem) kluczowych,  
najwa¿niejszych informacji zawartych w wyk³adzie oraz z nad¹¿aniem za tokiem 
myœlenia wyk³adowcy – zw³aszcza kiedy wypowiedŸ jest nieliniowa lub nie jest 
podparta prezentacj¹ strukturyzuj¹c¹ przekaz. 

        Problemy z interakcjami spo³ecznymi mog¹ przejawiaæ siê równie¿ w sytuacji 
dy¿urów pracowników naukowych - student z ASD mo¿e obawiaæ siê rozmowy 
w cztery oczy i unikaæ wejœcia do gabinetu. 

        Osoby ze spektrum s¹ równie¿ bardzo czêsto przewra¿liwione na kwestiê 
punktualnoœci, w zwi¹zku z czym spóŸnienie wyk³adowcy nawet o jedn¹ minutê 
lub nawet chwilowa nieobecnoœæ podczas dy¿uru mo¿e wywo³ywaæ u nich poczucie 
zawodu, z³oœæ i zniechêcenie.

        Istniej¹ znacz¹ce ró¿nice w funkcjonowaniu studentów z ASD ze wzglêdu na 
ich p³eæ. Kobiety maj¹ wiêksz¹ sk³onnoœæ do reakcji emocjonalnych w postaci lêku 
czy p³aczu. S¹ bardziej wycofane, uleg³e, bierne i sk³onne do wtapiania siê 
w otoczenie. Nie potrafi¹ prosiæ o pomoc, a czasami zdarza im siê wchodziæ 
prowadz¹cemu w s³owo lub wrêcz przeciwnie – milczeæ i wypowiadaæ siê w sposób 
bardzo ograniczony. Z kolei mê¿czyŸni zwracaj¹ na siebie uwagê, gdy¿ na ogó³ 
mówi¹ du¿o, zadaj¹ zbyt wiele pytañ i maj¹ sk³onnoœæ do monologów. 
Sprawiaj¹ niekiedy wra¿enie nadpobudliwych ze wzglêdu na inny ni¿ u kobiet typ 
emocjonalnoœci mog¹cy przejawiaæ siê nie tylko jako lêk, lecz tak¿e jako z³oœæ 
i podnoszenie g³osu. Mêski typ profil studenta z ASD jest ³atwiejszy do zauwa¿enia.

kontakt 
wzrokowy?
- przecie¿
nie s³ucham
oczami...

STUDIA NEURONIETYPOWE
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         Student z ASD najczêœciej nie chce 
przyznawaæ siê do swoich trudnoœci. 
Zwykle nie jest to spowodowane niechêci¹ 
z ich strony lub brakiem potrzeby wsparcia, 
lecz stresem zwi¹zanym z wyjaœnieniem 
wyk³adowcy swoich potrzeb. Czêsto osoby 
z ASD bardzo obawiaj¹ siê stygmatyzacji.

Studenci z ASD ze wzglêdu na swoj¹ neuronietypowoœæ doœwiadczaj¹ specyficznych 
trudnoœci edukacyjnych. Najczæstsze przeszkody w uczestnictwie studenta z ASD 
w zajæciach to:

brak czytelnej struktury zajêæ oraz klarownoœci i liniowoœci wywodu – 
brak wczeœniejszej znajomoœci planu przebiegu zajêæ oraz anegdoty, 
dygresje czy ¿arty wyk³adowców sprawiaj¹, i¿ student z ASD odbiera 
informacje jako chaotyczne, zaœ ich znaczenie staje siê dla niego 
niezrozumia³e;

brak wsparcia wizualnego – nieobecnoœæ prezentacji multimedialnej 
uniemo¿liwia studentom ze spektrum skuteczny powrót do toku wyk³adu, 
je¿eli siê w nim zgubi¹;

brak konkretnych informacji o przedmiocie, takich jak ³atwo dostêpny 
sylabus (informacje w systemie USOS nie s¹ odbierane jako ³atwo 
dostêpne), konkretne dane odnoœnie terminu i formy zaliczenia 
przedmiotu oraz aktualny adres mailowy do kontaktu z prowadz¹cym;

nadmiar bodŸców oraz niekomfortowe warunki pracy – np. ha³as i z³a 
akustyka sali czy niedobory powietrza lub silny zapach, ale równie¿ brak 
mo¿liwoœci wyjœcia z sali, aby przewietrzyã siæ, zjeúã coú lub napiã siæ

              (1,5 godziny trwania zajêæ to dla wielu studentów z ASD zbyt d³ugi czas, 
              aby mogli nieustannie utrzymywaæ koncentracjê);

Specyficzne potrzeby edukacyjneSpecyficzne potrzeby edukacyjne

Jeœli pozna³eœ 
jedn¹ osobê 
z ASD 
– to pozna³eœ 
tylko jedn¹ 
osobê z ASD.

STUDIA NEURONIETYPOWE
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         Trzeba pamiêtaæ, ¿e ze wzglêdu na ochronê danych osobowych oraz wymogi 
etyczne wyk³adowca nie mo¿e wprost zapytaæ studenta o jego stan psychofizyczny 
ani tym bardziej domagaæ siê tego typu informacji. 
Dopóki student nie „zadeklaruje siê” jako osoba z ASD w sposób dobrowolny 
(np. przy okazji dostarczenia dokumentów z biura ds. osób niepe³nosprawnych na 
potrzeby Indywidualnej Organizacji Studiów), nie mo¿na mieæ pewnoœci co do 
przyczyny jego „specyficznego” zachowania. Nie oznacza to jednak, ¿e nie mo¿na 
udzieliæ mu wsparcia, gdy¿ doœwiadcza on tych samych trudnoœci, co studenci 
neurotypowi, tyle ¿e w odmienny, czêsto bardziej dotkliwy sposób. Rozwi¹zaniem 
tego problemu jest zachêcanie studentów do zadawania wszelkich mo¿liwych 
pytañ oraz zg³aszania swoich trudnoœci edukacyjnych. Tym, co wyk³adowca zawsze 
mo¿e zrobiæ, jest dyskretne zadanie „problematycznemu” studentowi pytania: 
„Jak mogê pomóc?”.

         Powszechnie wiadomo, ¿e na skutecznoœæ osoby w podejmowanych przez ni¹ 
dzia³aniach, zw³aszcza w kontekœcie spo³ecznym, wp³ywaj¹ jej iloraz inteligencji (IQ) 
oraz inteligencja emocjonalna (EQ). Nowoœci¹ jest natomiast uwzglêdnienie 
trzeciego elementu inteligencji dotycz¹cego radzenia sobie ze zmianami i przeciw-
noœciami losu oraz zachowywania kontroli nad sytuacj¹ w obliczu napotkanych 
trudnoœci (AQ). Dopiero po³¹czenie wszystkich trzech wymiarów inteligencji 
pozwala na osi¹gniêcie pe³nego sukcesu.

Studenci z ASD czêsto posiadaj¹ ponadprzeciêtny iloraz inteligencji (IQ). Czasami 
miewaj¹ trudnoœci w sferze emocjonalnej, chocia¿ w oswojonych i bezpiecznych 
sytuacjach potrafi¹ radziæ sobie ze swoimi emocjami ca³kiem nieŸle (EQ). Tym, co 
sprawia im najwiêksze trudnoœci, jest stawianie czo³a problemom i adaptacja do 
nowych warunków (AQ – poni¿ej przeciêtnej). Napotkanie przeszkody lub sytuacji 
niespodziewanej sprawia, i¿ prze¿ywane przez nich emocje uniemo¿liwiaj¹ 
samodzielne wykorzystanie ich potencja³u intelektualnego. Przezwyciê¿anie 
przeciwnoœci bez m¹drego wsparcia mo¿e zatem stanowiæ wyzwanie ponad ich si³y.

STUDIA NEURONIETYPOWE

SUKCES = IQ + EQ + AQSUKCES = IQ + EQ + AQ
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Aby przeciwdzia³aæ przynajmniej niektórym trudnoœciom studentów ze spektrum, 
warto zapoznaæ siê i przeanalizowaæ wskazówki i zasady skutecznego komuniko-
wania siæ ze studentem z ASD:

Formu³owanie jasnych komunikatów. Dotyczy to przede wszystkim 
informacji technicznych lub organizacyjnych, takich jak konkretny adres 
e-mail, za pomoc¹ którego mo¿na komunikowaæ siê z prowadz¹cym, 
oraz przewidywany czas odpowiedzi na wiadomoœæ. W odniesieniu do 
treœci merytorycznych warto dopytaæ studentów o to, czy przekaz by³ 
zrozumia³y (np. na koniec zajêæ), gdy¿ osoba ze spektrum raczej nie przyzna 
siê sama, ¿e potrzebuje dodatkowego wyjaœnienia.

Wizualizacja informacji. Dla studentów z ASD przydatne s¹ slajdy 
z najwa¿niejszymi informacjami, które pomagaj¹ w strukturyzacji wiedzy 
przekazywanej ustnie. Ze wzglêdu na ró¿ne sposoby przyswajania 
informacji dla niektórych osób ze spektrum niezwykle cenne s¹ równie¿ 
grafiki obrazuj¹ce omawiane treœci i pobudzaj¹ce wyobraŸniê wzrokow¹.

Dostêp do informacji w Internecie. Trudnoœci spo³eczne sprawiaj¹, ¿e dla 
studentów z ASD ³atwiejsz¹ form¹ pozyskiwania informacji jest 
poszukiwanie ich w Internecie, nie zaœ bezpoœrednio od poszczególnych 
osób. Warto zatem zadbaæ, aby strony internetowe jednostek naukowych 
czy poszczególnych prowadz¹cych przekazywa³y aktualne informacje, 

              takie jak adresy e-mail czy godziny i miejsce dy¿urów, w sposób prosty 
i konkretny. Osoba z ASD, która wprzez nieaktualne dane nie zdoùa 
zrealizowaã swojego zadania (np. skontaktowaæ siê mailowo czy zastaæ go 
na dy¿urze) straci zaufanie do Ÿród³a informacji i najprawdopodobniej nie 
podejmie dalszych prób kontaktu, nie bêdzie te¿ poszukiwaæ informacji 
aktualnych u innych osób.

Szczególn¹ sytuacj¹ edukacyjn¹ w przypadku osób ze spektrum jest praca 
w grupach. Wielu studentów z ASD znacznie lepiej funkcjonuje podczas pracy 
indywidualnej, nie potrafi¹c oni ujawniæ ca³oœci swojego potencja³u przy 
wspó³pracy z innymi studentami. Publiczne prezentowanie swojej pracy mo¿e byæ 
dla nich szczególnie trudne, w zwi¹zku z czym nie zawsze s¹ oni w stanie w pe³ni 
pokazaæ swoj¹ wiedzê oraz przedstawiæ samych siebie w dobrym œwietle. 

STUDIA NEURONIETYPOWE
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Z tego powodu warto daæ im mo¿liwoœæ zaprezentowania swojej pracy 
w ró¿norodny sposób adekwatny do ich mo¿liwoœci i predyspozycji. 
Przyk³adowo – to, ¿e student z ASD nie wzi¹³ czynnego udzia³u w przedstawianiu 
wyników pracy grupy projektowej, nie oznacza, ¿e nie mia³ on znacznego wk³adu 
w ich przygotowanie. Niezwykle cenne jest zatem, aby oceniaæ studentów ze 
spektrum na tle grupy adekwatnie do pracy w³o¿onej przez nich w projekt nie tylko 
podczas jego ewaluacji, ale równie¿ na wszystkich etapach jego przygotowywania.

Na wiêkszoœci uczelni istnieje mo¿liwoœæ zmiany formy egzaminów lub ustalenia 
terminów zaliczeñ indywidualnie . Zwykle potrzebna jest w tym celu Indywidualna 
Organizacja Studiów lub inne formalne rozwi¹zanie, które sprawia, ¿e indywidualne 
rozwi¹zanie tych kwestii dla osoby z ASD jest zgodne z zasadami panuj¹cymi na 
danej uczelni. Najczêstszymi formami wsparcia s¹:

      zmiana formy zaliczenia lub egzaminu na pisemn¹ lub ustn¹, zale¿nie od 
      preferencji;

      przeprowadzenie egzaminu 1 na 1 lub w ma³ej grupie (np. na dy¿urze) takie 
      rozwi¹zanie pozwala ograniczyæ mimowolne “przejmowanie” stresu od 
      spanikowanej i zestresowanej grupy, nawet przy du¿ym natê¿eniu zaliczeñ;

      przed³u¿enie sesji egzaminacyjnej nawet o kilka miesiêcy;

      IOS – Indywidualna Organizacja Studiów – mo¿e, 
      choæ nie musi obejmowaæ zwolnienie z zajêæ, 
      umo¿liwia przesuniêcie zaliczeñ na nastêpny 
      rok akademicki oraz wskazanie przedmiotów 
      “k³opotliwych”, które wymagaj¹ 
      indywidualnej konsultacji z wyk³adowc¹ lub 
      zaliczenia w innym terminie – zale¿nie od 
      potrzeb i ustaleñ z prodziekanem ds. 
      studenckich.

nie oceniaj 
ryby 
przez pryzmat 
jej zdolnoœci 
wchodzenia 
na drzewa...
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        Bardzo wa¿ne jest, aby wszystkie strony rozumia³y i pamiêta³y, ¿e racjonalne 
wsparcie studenta nie powinno byæ postrzegane, realizowane jako taryfa ulgowa.
Racjonalne wsparcie oznacza znalezienie takiego rozwi¹zania, które nie krzywdzi 
grupy. Przyk³adowo - mo¿liwoœæ wczeœniejszego zaliczenia przedmiotu dla chêtnych 
– zazwyczaj studenci neurotypowi maj¹c sesjê ci¹g³¹, wykazuj¹ sk³onnoœæ do 
przek³adania terminu zaliczeñ w obawie przed niezdaniem, „na ostatni¹ chwilê”, 
co doprowadza do nadmiernej kumulacji zaliczeñ dla wszystkich studentów.

        Maj¹c tradycyjn¹ sesjê zimow¹ i letni¹, warto pomyœleæ o sta³ych terminach 
zerowych - np. zaraz po zakoñczeniu przedmiotu, czyli stosowaæ rozwi¹zania znane 
z sesji ci¹g³ej. Byæ mo¿e istnieje mo¿liwoœæ zaliczenia materia³u etapami z pomoc¹ 
tradycyjnych kolokwiów lub platformy e-learningowej, np. Moodle.

        Bardzo czêsto wy³¹cznie od dobrej woli i skutecznej, dwustronnej komunikacji 
potrzeb i zasad, uzale¿niona jest mo¿liwoœæ osi¹gniêcia tych samych wyników przy 
pomocy alternatywnych rozwi¹zañ.  Problemem studenta z ASD nie jest czêsto 
niewiedza, lecz koniecznoœæ sprostania jednostronnym, niepodlegaj¹cym ¿adnej 
modyfikacji wymaganiom.

        

        Studentka z ASD straci³a stypendium na 
ostatnim roku z powodu wczeœniejszej obrony. 
Podczas sk³adania pracy w dziekanacie nie 
otrzyma³a sygna³u, ¿e utraci stypendium, jeœli 
obroni siê wczeœniej ni¿ w czerwcu. 
Dowiedzia³a siê o tym dopiero po obronie, ale by³o 
za póŸno. Doprowadzi³o to do wyrywkowego szukania 
pomocy, tak¿e poza w³asnym Wydzia³em, jednak bez 
powodzenia. W miêdzyczasie prze¿y³a potê¿ny stres, co przyczyni³o siê do 
d³ugotrwa³ego przeci¹¿enia sensorycznego, pogorszenia stanu psychicznego i lêku 
przed jak¹kolwiek stycznoœci¹ ze stypendiami.

Historie autentyczneHistorie autentyczne
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        Osoba z ASD, nie mog¹c dojœæ do porozumienia z Dziekanatem, poprosi³a inn¹, 
blisk¹ osobê o za³atwienie swojej sprawy. Ta bez trudu odnajduje wspólny jêzyk 
z pracownikiem dziekanatu, za³atwiaj¹c problem w kilka minut.

         Student z ASD mia³ trudnoœæ ze znalezieniem wspólnego jêzyka z promotorem 
pracy dyplomowej. Lêk przed spotkaniem z nim by³ tak silny, ¿e nie obroni³ pracy 
w terminie, odraczaj¹c te¿ spotkania z promotorem. Konieczne by³o przed³u¿enie 
studiów o jeden rok, ale bez znacz¹cej zmiany. Postêp umo¿liwi³a dopiero pomoc 
drugiej osoby, która zmieni³a podejœcie do studenta, pozwoli³a mu siê prze³amaæ 
i obroniã pracæ i uzyskaã na egzaminie dyplomowym dobrà ocenæ.

         Pewien pierwszoroczny student z ASD nie potrafi³ siê przemóc, by przekroczyæ 
próg nowej uczelni. Poziom lêku by³ tak wysoki, ¿e nie zacz¹³ uczêszczaæ na zajêcia. 
Impas trwa³ oko³o pó³ roku. Jego lêk przed zmian¹ prze³amany zosta³ dziêki pomocy 
drugiej osoby, która oprowadzi³a go po budynku.

         Student z ASD ma sk³onnoœæ do podejmowania pochopnych decyzji pod 
wp³ywem emocjonalnego przeci¹¿enia. Pewna studentka z ASD mia³a trudn¹ 
sytuacjê rodzinn¹ pod koniec roku oraz doœwiadcza³a zmêczenia zwi¹zanego 
z intensywnym rokiem akademickim. Zanosi³o siê na kilka niezdanych egzaminów 
i osoba ta by³a ju¿ gotowa zrezygnowaæ ze studiów, nie spodziewaj¹c siê ¿adnej 
pomocy. Dopiero pokazanie studentce innych mo¿liwoœci, umówiona przez rodzica 
rozmowa z pracownikiem biura ds. osób niepe³nosprawnych i zapewnienie jej 
wsparcia pozwoli³o jej odzyskaæ kontrolê nad sytuacj¹ i szczêœliwie zaliczyæ rok 
studiów we wrzeœniu.

         Studentka z ASD mia³a przed³o¿yæ pismo do dziekanatu, na którym wymagany 
by³ podpis dziekana. Sprawne zebrania kompletu podpisów pozwoliùoby na szybkie 
zaùatwienie sprawy. Pracownik dziekanatu nie doprecyzowa³ jednak, o którego 
dziekana chodzi, komunikuj¹c: „Pismo ma podpisaæ dziekan”. Student uda³ siê wiêc 
do dziekana g³ównego, ale ten uœwiadomi³ go, ¿e osob¹ upowa¿nion¹ do podpisu 
jest prodziekan ds. studenckich, który w³aœnie wyszed³ na spotkanie. Zniechêcona 
osoba z ASD zrezygnowa³a ze z³o¿enia pisma w ogóle. Barier¹ dezaktywuj¹c¹ sta³a 
siê nieprecyzyjna komunikacja.

STUDIA NEURONIETYPOWE
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        Student z ASD mia³ do przepisania ocenê z „Pierwszej pomocy” ze studiów 
I stopnia. Informacja o tym zosta³a jednak przekazana jedynie staroœcie, który 
umieœci³ j¹ na grupie na Facebooku, o której zainteresowany student nie wiedzia³. 
Nieœwiadomy zderzy³ siê z problemem dopiero przy rozliczaniu roku. Student z³o¿y³ 
komplet dokumentów, myœl¹c, ¿e ma zaliczone wszystkie przedmioty i dowiedzia³ 
siê, ¿e nie ma oceny z „Pierwszej pomocy”. Pracownik z dziekanatu odes³a³ go bez 
informacji, gdzie mo¿na rozwi¹zaæ ten problem. Odbijaj¹c siê od drzwi do drzwi, 
zdenerwowany student trafi³ do prodziekana ds. studenckich, który ostatecznie 
wypisa³ mu odpowiedni dokument. Sytuacja ta by³a jednak bardzo stresogenna 
i zupe³nie niepotrzebna. 

        Student z ASD otrzyma³ nieoficjaln¹ drog¹ informacjê o planowanym przyzna-
niu nagrody na absolutorium. Niestety, sta³o siê to kilka dni przed wydarzeniem, 
na które nie planowa³ iœæ z przyczyn losowych. Nie chc¹c zmieniaæ planów, zacz¹³ 
szukaæ osoby, która mog³aby mu pomóc. By³ odsy³any z ró¿nych miejsc. W koñcu 
us³ysza³ w sekretariacie, ¿e nie dostanie nagrody, jeœli nie pojawi siê na absoluto-
rium lub nie zap³aci. Na skutek niezrozumienia tematu przez pracowników 
i samego studenta (który nie wiedziaù, dlaczego ma pùaciã za nagrodæ), zniechêcony 
student nie pojawi³ siê na absolutorium. Wystarczy³o wys³aæ wczeœniej oficjaln¹ 
informacjê (np. drog¹ mailow¹), by nie stawiaæ studenta w niezrêcznej sytuacji oraz 
nie zak³adaæ, ¿e wszyscy musz¹ pojawiæ siê na nieobowi¹zkowym wydarzeniu.

Na wiêkszoœci uczelni funkcjonuje biuro ds. studentów z niepe³nosprawnoœciami 
lub inna jednostka, która zajmuje siê wspieraniem osób z niepe³nosprawnoœciami, 
tak¿e osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W takim biurze mo¿na otrzymaæ 
informacje na temat dostêpnego na uczelni wsparcia i rozwi¹zañ formalnych, 
które mog¹ pomóc osobom z ASD w studiowaniu. Zwykle nie jest przy tym 
konieczne, aby student posiada³ orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci. 
Na wielu uczelniach studenci mog¹ równie¿ korzystaæ z ró¿nych form konsultacji 
z psychologiem oraz warsztatów psychologicznych pomagaj¹cych odnaleŸæ siê 
w nowym œrodowisku. 

STUDIA NEURONIETYPOWE
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Dobrze jest, gdy wyk³adowcy wiedz¹, jakie mo¿liwoœci oferuje ich uczelnia. 
Szczególnie opiekun roku powinien posiadaæ konieczne informacje i przy okazji 
spotkania z grup¹ wspomnieæ o ofercie i œcie¿ce dotarcia do biura ds. studentów 
z niepe³nosprawnoœciami, uczelnianego psychologa i innych jednostek uczelni. 

Dla studenta z ASD bardzo wa¿ne jest, aby dok³adnie wskazaæ, gdzie i po co mo¿e 
siê zg³osiæ. Warto pamiêtaæ, ¿e osoby z ASD niekoniecznie musz¹ byæ mistrzami 
w samodzielnym odnajdywaniu informacji i odró¿nianiu rzeczy wa¿nych od mniej 
istotnych.

Neuronietypowy – okreœlenie przeciwstawne do neurotypowego, oznaczaj¹ce 
odmienny styl poznawczy, konstrukcjê uk³adu nerwowego i mózgu. Najczêœciej 
okreœlenie to funkcjonuje w stosunku do osób z zaburzeniami z ASD.

Neurotypowy (NT) – okreœlenie oznaczaj¹ce cz³owieka o typowej konstrukcji 
mózgu oraz uk³adu nerwowego. Jest to kontrast dla neuronietypowych osób z ASD.

ASD – autism spectrum disorder – anglojêzyczne okreœlenie zaburzeñ ze spektrum 
autyzmu.

HFA – high-functioning autism – angielskie okreœlenie wysokofunkcjonuj¹cego 
autyzmu stanowi¹cego dawniej umown¹ formê przejœciow¹ miêdzy autyzmem a 
zespo³em Aspergera. Obecnie jest to czêœæ spektrum autyzmu. Polsk¹ wersj¹ tego 
skrótu jest WFA.

IQ – iloraz inteligencji – reprezentacja potencja³u intelektualnego. W kontekœcie tej 
broszury jest reprezentacj¹ czêsto ponadprzeciêtnego potencja³u intelektualnego 
studenta z autyzmem, pozwalaj¹cego mu na studiowanie na uczelni wy¿szej.

EQ – ang. emotional quotient – wskaŸnik inteligencji emocjonalnej, której deficyt 
czêsto przejawiaj¹ osoby z ASD. Z regu³y iloraz inteligencji emocjonalnej u osoby 
neurotypowej jest przeciêtny lub ponadprzeciêtny, lecz obni¿ony u osoby z ASD.

S£OWNICZEKS£OWNICZEK
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AQ – ang. adversity quotient – stanowi wskaŸnik opisuj¹cy jak cz³owiek reaguje 
i radzi sobie ze wszystkimi zmianami i wyzwaniami codziennego ¿ycia, od 
prozaicznych k³opotów po wielkie przeciwnoœci losu. Termin ten zosta³ stworzony 
przez Paula Stoltza w 1997 roku w ksi¹¿ce " Adversity Quotient: Turning Obstacles 
Into Opportunities". AQ jest jednym z prawdopodobnych wskaŸników sukcesu 
osoby w ¿yciu, a tak¿e jest przydatny do przewidywania postawy, poziomu stresu 
psychicznego, wytrwa³oœci, zdolnoœci uczenia siê i reagowania na zmiany w 
œrodowisku.

Ponadto, skrót AQ – autism spectrum quotient – to równie¿ nazwa wskaŸnika, 
zaproponowanego w teœcie prof. Barona Cohena, okreœlaj¹ca stopieñ cech 
autystycznych . Na 50 punktów od 30 w górê nale¿a³oby rozwa¿yæ mo¿liwoœæ 
diagnozy pod k¹tem wystêpowania zaburzeñ ze spektrum autyzmu. 
Przewa¿aj¹ca wiêkszoœæ osób z ASD uzyskuje w tym teœcie ponad 30 punktów.
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Jeœli pozna³eœ 
jedn¹ osobê 
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Przecie¿ 
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Fundacja Aktywnych FURIA

NIEBIESKA-FALA 

to serwis 
informacyjno-publicystyczny dzia³aj¹cy 

przy Fundacji Aktywnych FURIA, 
który powsta³ z inicjatywy 

m³odych, wykszta³conych i aktywnych zawodowo 
wolontariuszy FA FURIA, bêd¹cych tak¿e 

zdiagnozowanymi osobami z ASD.

Celem dzia³alnoœci Niebieskiej-Fali jest:
dostarczanie kompleksowej informacji na temat oferty 
organizacji pozarz¹dowych oraz instytucji pomocowych 

dla osób z ASD i ich rodzin  
oraz zagranicznych doniesieñ dotycz¹cych ASD.

Nasz¹ misja jest budowanie wizerunku osób ze spektrum
jako aktywnych, zdolnych do zdobycia wykszta³cenia 

oraz podjêcia zatrudnienia 
dostosowanego do ich potencja³u i potrzeb ludzi.

Œwiadomi odrêbnoœci ka¿dej z osób z ASD, 
pragniemy nawi¹zywaæ kontakt z osobami z ASD, 
aby dzieliæ siê z nimi swoimi doœwiadczeniami 

i wspieraæ ich w trudnych momentach.
Chcemy teý pomagaã rodzicom osób z ASD, 

by zrozumieli wyzwania, przed jakimi mog¹ stan¹æ 
ich dzieci z ASD i daæ im nadziejê na odnalezienie 

swojego miejsca w spo³eczeñstwie. 
Nasz projekt dedykujemy równie¿ wszystkim 
zainteresowanym, aby móc przyczyniaæ siê 

do wzrostu œwiadomoœci spo³ecznej na temat autyzmu 
i poszerzaæ horyzonty spo³eczeñstwa.

Jesteœmy otwarci na nadsy³ane teksty, pytania 
i sugestie - we wszystkich sprawach prosimy o kontakt:

niebieska-fala@fundacja-furia.pl


