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WSTĘP
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z publikacją obejmującą opisy dobrych
praktyk stosowanych na polskich uczelniach wyższych, które wspierają studiujących
lub pracujących tam rodziców. To zwieńczenie pierwszego w Polsce konkursu
„Uczelnia Przyjazna Rodzicom”, który został przeprowadzony dzięki dofinansowaniu
z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Inspiracje do projektu czerpaliśmy przede wszystkim z doświadczeń, jakie
Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU zdobyło w trakcie wieloletniej
działalności na rzecz wypracowywania i upowszechniania rozwiązań, które sprzyjają
godzeniu różnych ról jakie rodzice pełnią w swoim życiu. Bardzo dobrze rozumiemy
kobiety i mężczyzn, którym pomagamy; większość z nas to matki i ojcowie, którzy
kiedyś zmierzyli się z posiadaniem dziecka w czasie studiów, obecnie są naukowcami
lub podejmują wyzwania łączenia obowiązków rodzicielskich z aktywnością
zawodową i nieustającą edukacją.
Jak wynika z naszych doświadczeń, problem łączenia procesu własnej edukacji
z posiadaniem dzieci jest dziś powszechnym zjawiskiem. Co więcej – zjawiskiem,
które przybiera na sile wraz z zwiększającą się grupą młodych osób podejmujących
decyzję o zdobyciu wyższego wykształcenia. Bardzo często okazuje się, że jedynym
wyjściem dla jednego lub czasem dla obojga rodziców jest konieczność całkowitej
rezygnacji ze studiów i podjęcia pracy zawodowej, która w momencie pojawienia się
dziecka staje się zdecydowanie ważniejsza niż kontynuacja edukacji.
W naszych działaniach, które często kierujemy do kobiet przebywających
na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, podkreślamy jak ważne jest
świadome wykorzystanie czasu jaki spędzimy w domu, opiekując się małym
dzieckiem. Podkreślamy wartość jaką niesie z sobą ten czas. Wartość ta to przede
wszystkim oczywiście bliskoś z dzieckiem, ale staramy się także pokazać pewne

4

możliwości, które mają w tym czasie rodzice, by podnieść swe kwalifikacje, czy
rozwinąć zainteresowania poprzez rozpoczęcie edukacji na uczelni, uzupełnienie
posiadanego licencjatu o kolejny stopień, czy też zapisanie się na interesujące studia
podyplomowe. Jednak dla wielu rodziców rozpoczęcie lub powrót na studia kojarzy
się z koniecznością podejmowania indywidualnych negocjacji z każdym wykładowcą,
nieprzespanymi nocami przed egzaminami, stereotypowym postrzeganiem ciąży
czy posiadania dziecka jako „problemu” i deprecjonowania młodego rodzicielstwa.
Obok łączenia studiów z rodzicielstwem i wychowaniem dzieci, równie istotnym
problemem jest brak kompleksowej polityki wspierającej młodych naukowców
i doktorantów. Sytuacja, w której wybór między zakładaniem i powiększaniem rodziny
a rozwijaniem kariery naukowej staje się normą, jest niepokojącym sygnałem. Należy
zmieniać rzeczywistość, w której ciąża i dziecko kończy karierę naukową lub stawia
młodych rodziców w gorszej sytuacji niż naukowców nieposiadających dzieci.
Uważamy, że środowisko akademickie odgrywa w społeczeństwie bardzo istotną
rolę. Między innymi ponosi współodpowiedzialność za kształtowanie pozytywnych
postaw wśród młodych ludzi, którzy powinni być przygotowywani do stawienia czoła
wielu wyzwaniom życiowym, w tym łączeniu różnych ról w swoim życiu (rodzica,
studenta, pracownika, naukowca czy obywatela). Uczelnie wyższe niezaprzeczalnie
kształtują także najwyższe standardy społeczne, które powinny dostrzegać, chronić
i kultywować podstawowe wartości, takie jak rodzina i świadome rodzicielstwo. Stąd
nasze przekonanie, że warto, aby każda uczelnia wyższa w miejsce barier wprowadzała
rozwiązania ułatwiające rodzicom kontynuację nauki czy kariery naukowej.
W konkursie na dobre praktyki „Uczelnia Przyjazna Rodzicom” nagrodziliśmy
uczelnie, które realizują najwięcej działań i prowadzą kompleksową politykę
wspierania studiujących i pracujących rodziców. Mamy wielką nadzieję, że kolejne
edycje konkursów poszerzą tą listę, a przede wszystkim zmotywują wszystkie ośrodki
akademickie do wprowadzania zmian, które zachęcą rodziców do podejmowania
studiów, a młodym naukowcom ułatwią godzenie życia rodzinnego i zawodowego.
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UCZELNIA PRZYJAZNA RODZICOM
– O PROJEKCIE

Studenci-rodzice – niewidzialna część społeczności akademickiej
Kompleksowe opisanie sytuacji rodziców studiujących i pracujących naukowo na
polskich uczelniach jest niezwykle trudne. Po pierwsze, brakuje konkretnych danych
statystycznych obrazujących skalę tego zjawiska. W sprawozdawczości Głównego
Urzędu Statystycznego uwzględniana jest jedynie ogólna liczba studiujących, ich
liczba w poszczególnych ośrodkach akademickich oraz proporcje studiujących kobiet
i mężczyzn. W zestawieniach demograficznych dotyczących urodzeń dane odnoszą
się tylko do wieku matki i poziomu jej wykształcenia. Na podstawie tych zestawień
można wnioskować, że większość kobiet czeka z decyzją o urodzeniu dziecka do
zakończenia studiów, jednak nie pozwalają one dokładnie oszacować, ile kobiet
rodzi dzieci w trakcie studiów. Statystyk dotyczących ilości studiujących rodziców
nie prowadzi większość polskich uczelni. Nie istnieją także dane wskazujące, ilu
doktorantów i doktorantek ma dzieci, choć wiadomo, że są to na ogół osoby w wieku
rozrodczym, kiedy to statystycznie najwięcej Polaków decyduje się na zakładanie
rodziny1.
Ten brak obecności rodziców-studentów/doktorantów w statystykach i analizach
jest bardzo znaczący, obrazuje bowiem szersze i bardziej skomplikowane zjawisko:
brak zdefiniowanego miejsca dla studenta-rodzica w systemie edukacji wyższej.
Wyniki badań prowadzonych na Uniwersytecie Wrocławskim w ramach projektu
badawczo – społecznego „Mama na studiach” pokazały, że „matki-studentki to
właściwie byt nieistniejący, matek-studentek nie ma”2. Nie ma w sensie metaforycznym
1

W 2012 r. średni wiek urodzenia pierwszego dziecka przez kobietę wynosił 27 lat, Rocznik Demograficzny
2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.
2 Mama na studiach. Wiedza, władza, przestrzeń Uniwersytetu, red. K. Kamińska, Wrocław 2011, s. 8.
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– nie ma w oficjalnym dyskursie uczelni. Z analiz prowadzonych przez zespół badaczy
i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego wynikało, że mama-studentka nie istnieje
w zapisach regulaminowych, nie ma dostępu do informacji, nie są prowadzone żadne
statystyki, a co za tym idzie – badania potrzeb tej grupy. Jak pisze Maciej Malicki
z Fundacji Obywatele Nauki: „Student-rodzic występuje w nietypowej roli, a w zasadzie
całkowicie wypada z roli młodego człowieka, nie otrzymując w zamian żadnej innej
przynależności (…). Niezbyt komfortowa pozycja wśród nieobciążonych opieką
nad dziećmi rówieśników nakłada się na brak zdefiniowanego miejsca w systemie
edukacji wyższej. Kategoria „studenta-rodzica” oficjalnie w ogóle nie istnieje”3.
Analiza wypowiedzi studentów-rodziców (zwłaszcza matek) na forach internetowych
i w grupach dyskusyjnych zdaje się potwierdzać te tezy. Tym, co dokucza studiującym
rodzicom najbardziej, jest poczucie osamotnienia, konieczność ciągłej „walki”,
lawirowania między paragrafami regulaminów a uznaniowymi decyzjami pracowników
administracji i wykładowców.
Dodatkowo studentki w ciąży lub matki małych dzieci są grupą szczególnie narażoną
na stereotypizację. Często studentki w ciąży są postrzegane jako osoby liczące na
litość wykładowców, bez powodu opuszczające zajęcia i wykorzystujące swój
odmienny stan do uzyskania zaliczeń, bez wykazania się wiedzą. Młode matki z kolei
bywają postrzegane jako osoby roszczeniowe, bezpodstawnie liczące na ulgowe
traktowanie i sympatię wykładowców.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że stereotypowe i dyskryminujące postawy są
przejawiane głównie wobec kobiet. Niewiele znaleźć można dyskusji na temat
marginalizacji studiujących i pracujących na uczelniach ojców. Podobnie sytuacja
wygląda na kolejnych etapach rozwoju kariery naukowej. W świecie akademickim
wciąż funkcjonuje model naukowca – samotnego mężczyzny bez reszty oddanego
pracy lub mężczyzny, którego żona przejmuje cały ciężar związany z prowadzeniem
domu i wychowaniem dzieci. Taki wzorzec nie uwzględnia sytuacji i doświadczeń
3 http://obywatelenauki.pl/2013/09/tata-na-uczelni-macieja-malickiego-czyli-o-problemach-mlodych-ojcow
-w swiecie-akademickim/, dostęp: październik 2014.
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kobiet, ale też w ogóle rodziców, chcących utrzymać równowagę między rozwojem
zawodowym a życiem rodzinnym.
Ważne jest więc, aby w społecznej dyskusji mówić o studiujących rodzicachstudentach/studentkach i doktorantach/doktorantkach mających dzieci, ponieważ
aby rzeczywista sytuacja mogła ulec zmianie, trzeba propagować postawy
równościowe, wskazywać na różnorodność sytuacji, doświadczeń i ról jakie
pełnią kobiety i mężczyźni. Ważne, by podkreślać, że w środowisku akademickim
funkcjonują studenci i doktoranci-ojcowie mający swoje potrzeby i prawa, tak samo
jak studentki i doktorantki-matki.

Oczekiwania i potrzeby
O ile brakuje ilościowych analiz dotyczących sytuacji rodzicielstwa na studiach, o tyle
stosunkowo łatwo dokona opisu jakościowego dotyczącego potrzeb i oczekiwań
studiujących i pracujących na uczelniach rodziców. W wielu wypowiedziach
młodzi studiujący rodzice podkreślają, że nie chcą być faworyzowani, wyręczani
w czymkolwiek ze względu na swoją sytuację. Zależy im tylko na życzliwym,
otwartym nastawieniu ze strony władz uczelni, a także pojedynczych pracowników
administracji i wykładowców. Jak piszą w liście o poparcie akcji „Rodzicielstwo na
studiach” przedstawiciele NZS UAM: „Student-rodzic to pełnoprawny student.
W interesie całej wspólnoty akademickiej jest rozpoczęcie poważnej dyskusji na ten
temat i podjęcie działań mających na celu uczynienie z uniwersytetu miejsca, które
będzie przyjazne studiującym. Nasze postulaty to nie domaganie się specjalnych
przywilejów, to wezwanie do realnego wyrównania szans studentów, doktorantów
i pracowników, którzy są rodzicami”4.

4 http://www.nzs-uam.poznan.pl/index.php/93-list-poparcia-nzs, dostęp: październik 2014.

8

To realne wyrównywanie szans oznacza przede wszystkim konieczność zmian
w rozwiązaniach organizacyjno-administracyjnych związanych z przebiegiem
studiów oraz wprowadzenia zmian infrastrukturalnych na uczelniach. Wśród
najczęściej wymienianych przez młodych studiujących rodziców kwestii, które
mogłyby im ułatwić codzienne funkcjonowanie, są:
• stworzenie – w ramach statutów uczelnianych – przepisów określających status
rodzica na studiach nadający mu jasno określone prawa i obowiązki;
• pierwszeństwo przy układaniu grafiku zajęć (wyboru grupy ćwiczeniowej, zajęć
do wyboru, redukcja „okienek” pomiędzy zajęciami);
• tworzenie przedszkoli i żłobków oraz punktów opiekuńczych funkcjonujących
przy zakładzie lub uczelni;
• wykorzystanie nowoczesnych mediów w procesie kształcenia i komunikacji
z uczelnią: możliwość e-learningu, kontakt e-mailowy;
• wyposażenie budynków uczelni w podjazdy oraz windy dla wózków i kobiet
ciężarnych;
• stworzenie miejsc, gdzie można bezproblemowo dziecko przewinąć, przebrać,
nakarmić piersią czy podgrzać wodę/jedzenie5.

Część z tych postulatów odnosi się także do sytuacji doktorantów i doktorantek,
którzy mają dzieci. Dodatkowo dla tej grupy istotna jest:
• możliwość przedłużania realizacji projektów badawczych o czas przebywania
kierownika projektu na urlopie rodzicielskim;
• możliwość, by w ankietach wypełnianych przy naborze dzieci do przedszkoli
w części dotyczącej aktywności zawodowej traktować studentów dziennych
studiów doktoranckich tak jak pracowników;
5 por. postulaty NZS UAM zawarte w petycji Rodzicielstwo na studiach, http://www.nzs-uam.poznan.pl/index.
php/92-rodzicielstwo-na-uam, dostęp: październik 2014 oraz Macierzyństwo na studiach w narracjach matek-studentek, [w:] Mama na studiach, op.cit., s.110-111.
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• wspieranie ciężarnych zajmujących się naukami eksperymentalnymi poprzez
tworzenie programów zastępstw do wykonywania prac niewskazanych w okresie
ciąży;
• wyrozumiałość dla młodych rodziców oraz przełamanie stereotypów związanych
z osobami, które łączą pracę naukową i rodzicielstwo6.
W większości młodzi rodzice nie oczekują od uczelni pomocy finansowej, a tylko
uregulowania pewnych kwestii i elastycznego, indywidualnego podejścia do różnych
sytuacji. Wydaje się, że pierwszym krokiem do wprowadzania jakichkolwiek zmian
dotyczących zapewnienia młodym rodzicom równego dostępu do nauki i rozwoju
kariery naukowej, jest rzecz podstawowa a jednocześnie najtrudniejsza: podniesienie
świadomości środowisk akademickich na temat problemów, z jakimi borykają się
rodzice studiujący i pracujący na polskich uczelniach, dostrzeżenie potrzeb tej grupy.
Coraz częściej podejmowane są różne inicjatywy na rzecz tworzenia przestrzeni
przyjaznej rodzicom i dzieciom, które mają zwrócić uwagę na sytuację młodych
rodziców w środowisku akademickim oraz odpowiedzialność uczelni wyższych za
upowszechnianie postaw przyjaznych rodzicielstwu7. Projekt „Uczelnia Przyjazna
Rodzicom” współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego i zorganizowany w jego ramach Konkurs Dobrych Praktyk jest kolejnym,
ważnym krokiem mającym na celu zwrócenie uwagi na problemy dotykające
młodych rodziców studiujących oraz pracujących na polskich uczelniach oraz
pokazanie możliwości i rozwiązań wspierania tej grupy.

6 postulaty dotyczące sytuacji rodziców studiujących i pracujących naukowo według Obywateli Nauki, „Mama
na studiach. Praktyczny poradnik dla władz uczelni”, Fundacja MaMa, Warszawa 2013.
7 Zob.: kampania Fundacji MaMa „Mama na uczelni” 2013 r., projekt społeczno-badawczy studentów Uniwersytetu Wrocławskiego „Mama na studiach” 2011 r., akcja NZS UAM „Rodzicielstwo na studiach” 2014 r., akcja
NZS UW „Żłobki na uczelnie” 2014 r.
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Konkurs Dobrych Praktyk
Aby zidentyfikować dobre praktyki uczelni w zakresie stosowania rozwiązań
ułatwiających studentom i doktorantom będącym rodzicami godzenie nauki i pracy
badawczej z wychowywaniem dzieci, przygotowany został Konkurs Dobrych
Praktyk adresowany do szkół wyższych z całego kraju. Chcieliśmy wyróżnić uczelnie,
które aktywnie poszukują i wdrażają skuteczne rozwiązania w zakresie wspierania
studentów i doktorantów będących rodzicami w godzeniu nauki i pracy badawczej
z życiem rodzinnym oraz gotowe są podzielić się wypracowanymi rezultatami. Celem
konkursu było także zebranie materiału do przygotowania niniejszej publikacji, za
pomocą której chcemy upowszechniać najlepsze rozwiązania i podnosić świadomość
środowisk akademickich na temat możliwości wspierania młodych rodziców.
Na pierwszym etapie projektu „Uczelnia Przyjazna Rodzicom” przeprowadzono
badania wstępne (desk research) sytuacji młodych rodziców na polskich uczelniach.
Przeanalizowano dostępne na stronach internetowych uczelni regulaminy
studiów, statuty, rozporządzenia i inne informacje zawierające odniesienie do osób
wychowujących dzieci. Dokonano także analizy artykułów prasowych, publikacji
książkowych, wypowiedzi rodziców (zwłaszcza matek) na forach internetowych
i grupach dyskusyjnych. Wyniki wstępnych analiz posłużyły do przygotowania
ankiety skierowanej do uczelni wyższych. Ankieta składała się z trzech części
dotyczących: rozwiązań organizacyjnych, infrastrukturalnych i praktyk stosowanych
przez uczelnie dla ułatwienia nauki na studiach i pracy badawczej młodym rodzicom.
W części dotyczącej rozwiązań organizacyjnych pytania dotyczyły zarówno kwestii
odnoszących się do studentów i studentek studiów pierwszego i drugiego stopnia,
jak i doktorantów i doktorantek (m.in. zapisów w regulaminach studiów i innych
dokumentach regulujących sprawy studenckie, prowadzenia statystyk dotyczących
liczby studentów–rodziców, świadczeń pieniężnych, urlopów dziekańskich oraz
elastyczności w organizacji toku studiów). W tej części ankiet szczególnie zwrócono
uwagę na to, czy istniejące rozwiązania są tak samo dostępne zarówno dla mężczyzn,
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jak i kobiet oraz w jakim stopniu w ogólnej polityce uczelni mówi się o wspieraniu
wyłącznie młodych matek, z pominięciem w tym zakresie potrzeb ojców.
Druga część ankiety dotyczyła rozwiązań infrastrukturalnych, a więc przystosowania
architektonicznego budynków do potrzeb rodziców i kobiet ciężarnych (podjazdy dla
wózków, windy), udostępniania miejsc dla matek karmiących piersią, dostępności
przewijaków, miejsc dla rodziców z małym dzieckiem, funkcjonowania punktów
przedszkolnych, przedszkoli, żłobków i ich dostępności dla dzieci studentów.
Trzecia część ankiety miała charakter otwarty. Pytania tu zadane dotyczyły
dodatkowych rozwiązań ułatwiających studentom i doktorantom będącym
rodzicami funkcjonowanie w przestrzeni akademickiej, planów uczelni w zakresie
wprowadzania nowych rozwiązań, a także barier, które uniemożliwiają bądź
ograniczają wprowadzanie zmian.
Spośród pięćdziesięciu uczelni objętych badaniem, dwadzieścia pięć wypełniło
ankietę konkursową. Pozostałe uczelnie zostały ocenione według kategorii zawartych
w ankiecie, na podstawie ogólnie dostępnych informacji i rozmów telefonicznych.
W większości przypadków jako powód odmowy udziału w konkursie podawano,
że choć uczelnia uważa temat za istotny, to nie prowadzi żadnych działań w tym
zakresie lub dopiero planuje wprowadzać rozwiązania dla rodziców. Należy zwrócić
uwagę, że w dużych instytucjach o rozbudowanej strukturze organizacyjnej bardzo
trudno jest zebrać kompleksowe informacje. Ankieta konkursowa obejmowała
pytania dotyczące różnych rodzajów działań, co wymagało uzyskania informacji
z różnych jednostek organizacyjnych. Dla wielu uczelni mogło to stanowić istotny
problem. Potwierdzać to może fakt, że uczelnie, które w naszej wstępnej ocenie
zostały zakwalifikowane jako te, które realizują działania na rzecz rodziców, nie
zdecydowały się na udział w konkursie, bowiem często te działania wdrażane są na
poziomie konkretnego wydziału lub instytutu, a na wyższym poziomie organizacji
nie ma wystarczającej wiedzy o tego typu działalności. W części uczelni deklaruje
się prowadzenie rozwiązań przyjaznych rodzicom (na poziomie wizerunkowym),
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ale jak okazało się po sprawdzeniu informacji w innych źródłach, w rzeczywistości
rozwiązania te nie funkcjonują (np. żłobek jest dostępny tylko dla dzieci pracowników
lub uczelnia brała jednorazowo udział w projekcie „przyjaznym rodzicom” i na tym
zakończyły się jej działania).
Głównym celem tej edycji konkursu było zdiagnozowanie sytuacji z perspektywy
władz uczelni i pracowników. Mamy nadzieję, że wypełnienie lub chociaż samo
zapoznanie się z ankietą skłoniło przedstawicieli uczelni do przeprowadzenia
swoistego „rachunku sumienia” – zastanowienia się, co można zmienić, poprawić,
jakie działania są potrzebne oraz uporządkowania wiedzy na temat już prowadzonych
działań.
W konkursie wyróżniono piętnaście uczelni. Dziewięć z nich otrzymało tytuł „Uczelni
Przyjaznej Rodzicom”8 za tworzenie przestrzeni przyjaznej dla rodziców studiujących
i pracujących naukowo oraz wdrażanie rozwiązań, które sprzyjają godzeniu życia
rodzinnego z nauką i pracą. Sześć uczelni zostało wyróżnionych za stosowanie
wybranych rozwiązań ułatwiających młodym rodzicom studiowanie i pracę naukową,
wrażliwość na ich potrzeby oraz otwartość na wprowadzanie zmian, które sprzyjają
godzeniu życia rodzinnego z nauką.
Laureaci konkursu mogą stanowić wzór dla innych szkół wyższych w zakresie
wprowadzania rozwiązań sprzyjających studiującym i pracującym na uczelniach
rodzicom. Prowadzone w tych szkołach wyższych działania wskazują na dużą
wrażliwość i zrozumienie problemów młodych rodziców. Oprócz dostosowania
infrastruktury do potrzeb rodziców (podjazdy dla wózków, windy, przewijaki, miejsca
dla matek karmiących czy pokoje dla rodziców z dziećmi) oraz wprowadzania
rozwiązań organizacyjnych (pomoc materialna, elastyczność w organizacji studiów,
możliwość nauki w systemie e-learningowym), uczelnie te wprowadzają różne nowe,
bardzo ciekawe rozwiązania.

8 Działania prowadzone przez wyróżnione uczelnie patrz. s. 43 – 52.
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Wyzwania dla uczelni
Większość przedstawicieli uczelni na pytanie o to, jakie są główne bariery
wprowadzania rozwiązań wspierających studiujących rodziców, wskazywała na
brak środków finansowych koniecznych do podejmowania różnego rodzaju działań.
Warto zaznaczyć, że problem ten sygnalizowały również uczelnie wyróżnione
w konkursie, podkreślając jednocześnie, że wiele podejmowanych przez nie działań
nie wiąże się z dużymi kosztami, a na niektóre rozwiązania można próbować
pozyskać środki z różnych źródeł. Wdrażanie nowych rozwiązań wiąże się jednak
z dodatkowym zaangażowaniem pracowników, poświęceniem czasu i dokonaniem
pewnych zmian organizacyjnych. Jak napisał jeden z ankietowanych, często są „inne
pilniejsze potrzeby i nie ma czasu na tego typu sprawy”. Często więc brak środków
finansowych jest tylko usprawiedliwieniem, zbyt chyba uproszczonym, braku
zainteresowania tematem studiujących rodziców i niską świadomością potrzeby
wspierania tej grupy. Bardzo często ankietowani wskazywali również, że sami
studenci nie zgłaszają żadnych potrzeb ani problemów. Trzeba jednak zauważyć, że
studenci często nie mają możliwości sygnalizowania swoich oczekiwań. Po pierwsze,
jak już wspomniano w pierwszej części publikacji, student-rodzic często czuje się
marginalizowany, wykluczony ze społeczności akademickiej. Będąc osamotnionym,
nie chcąc zostać uznanym za osobę roszczeniową, nie zgłasza nigdzie z jakimi
problemami musi się borykać. Większość uczelni nie prowadzi żadnych statystyk
ani badań potrzeb studentów-rodziców, nie daje im więc możliwości wypowiedzenia
swoich opinii. W taki sposób tworzy się błędne koło. Uczelnie zdają się nie zauważać
tej grupy studentów i ich potrzeb, a sami studenci-rodzice nie tworzą społeczności
mogącej jednym głosem mówić w swojej sprawie. Głosy pojedynczych studentów
i studentek giną wśród innych, pilniejszych kwestii, którymi zajmują się władze
uczelni.

14

Kolejną kategorię barier nazwać można „mentalnymi”. Lokują się one zarówno po
stronie studentów/studentek, jak i pracowników uczelni. Osoby studiujące bardzo
często postrzegają swoje rodzicielstwo jako czynnik wykluczający ze wspólnoty
studenckiej, w związku z czym przerywają studia bądź ukrywają fakt bycia rodzicem.
Po stronie pracowników można spotkać się natomiast z niezrozumieniem problemu
rodzicielstwa osób studiujących i wynikającej z niego konieczności ich wsparcia
w tym procesie.
Tu dotykamy kolejnej kwestii jaką jest brak przepływu informacji pomiędzy
poszczególnymi jednostkami uczelni oraz brak jednej, spójnej polityki komunikacyjnej.
W przeprowadzonych przez nas badaniach wstępnych w pierwszym etapie projektu
wyłoniono uczelnie, na których sami studenci podejmują inicjatywy prowadzące
do polepszenia ich sytuacji i warunków studiowania. Uczelnie te jednak odmówiły
wypełnienia ankiety konkursowej, twierdząc że nie oferują żadnych form wsparcia
dla rodziców. Okazało się, że chociaż działania takie są podejmowane z inicjatywy
rodziców (stworzenie pokoju dla rodziców w jednym z instytutów, organizowanie
spotkań dla rodziców, grup wsparcia czy przeprowadzenie badań dotyczących
rodzicielstwa na uczelni i wystosowanie petycji do władz uczelni) nie spotykają się
one z zainteresowaniem i przychylnością władz uczelni lub w ogóle nie ma wiedzy
o nich. Uczelnie, choćby z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa, mają
pewne elementarne obowiązki w zakresie udogodnień dla osób studiujących. Rzadko
jednak podejmują działania informacyjne prezentujące swoją ofertę pomocową czy
swoje osiągnięcia „problemowo” to jest w odniesieniu do konkretnych grup. Często
działania w ramach jednego problemu mieszczą się w kompetencjach różnych
jednostek uczelni, a te zajmują się nimi tylko ze swojej perspektywy.
Ostatnią grupę wyzwań stanowią problemy infrastrukturalne, takie jak brak
przestrzeni dla organizowania miejsc dla rodziców z dziećmi (w przypadku gdy
brakuje miejsca do indywidualnej pracy doktorantów czy pracowników, trudno jest
myśleć o miejscach dla innych grup) lub funkcjonowanie w budynkach o wartości

15

historycznej, w których trudno przeprowadzić adaptację uwzględniającą potrzeby
rodziców czy kobiet w ciąży.
Warto podejmować dyskusję o wszystkich barierach i wyzwaniach, z jakimi trzeba się
zmierzyć, wprowadzając rozwiązania sprzyjające łączeniu nauki i pracy badawczej
z wychowywaniem dzieci. Trzeba szukać najlepszych rozwiązań i dobrym przykładem
udowadniać, że wiele można zrobić, a w większości przypadków wszystko zależy od
nastawienia, chęci i dobrej woli.
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UCZELNIA PRZYJAZNA RODZICOM
– DOBRE PRAKTYKI

W tej części publikacji prezentujemy konkretne rozwiązania i formy wsparcia dla
studiujących rodziców. Opisane tu przykłady stanowią zbiór wszystkich dostępnych
obecnie, sprawdzonych i stosowanych z powodzeniem na uczelniach rozwiązań.
Ten katalog dobrych praktyk został przygotowany na podstawie danych zawartych
w ankietach konkursowych „Uczelnia Przyjazna Rodzicom”, a także na podstawie
danych zebranych przez zespół projektu „Uczelnia Przyjazna Rodzicom” w trakcie
badań.
Mamy nadzieję, że opisane tu przykłady rozwiązań organizacyjnych,
infrastrukturalnych oraz innych możliwości wspierania studiujących rodziców,
zainspirują władze uczelni, pracowników, a także studentów i doktorantów
do podejmowania działań mających na celu poprawę warunków studiowania
i wyrównywania dostępu do nauki. Wierzymy także, że część z tych praktyk stanie
się w przyszłości standardami działania na wszystkich uczelniach.

Dobre praktyki organizacyjne
Regulamin studiów
Regulamin studiów każdej uczelni stanowi jeden z podstawowych dokumentów
zawierających regulacje zapewniające prawidłowy przebieg procesu kształcenia,
a także ogólne normy dotyczące organizacji studiów. Regulaminy studiów „Uczelni
Przyjaznej Rodzicom” zawierają postanowienia bezpośrednio odnoszące się do
sytuacji związanej z urodzeniem bądź wychowywaniem dziecka. Postanowienia
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te odnoszą się przede wszystkim do przywileju korzystania z urlopu od zajęć,
indywidualnej organizacji studiów oraz świadczeń materialnych.
Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, nie jest to powszechna praktyka,
w regulaminach wielu uczelni nie ma ani jednej wzmianki o osobach posiadających
dzieci, a wszelkie kwestie są rozstrzygane na zasadzie indywidualnych, uznaniowych
decyzji odpowiednich organów.
Inne dokumenty regulujące sprawy studentów-rodziców to przede wszystkim
Regulaminy przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oraz
Regulaminy przyznawania miejsc i zamieszkiwania w domach studenckich.
Przesunięcie terminów składania egzaminów
Konieczność sprawowania opieki nad małym dzieckiem wiąże się często
z niezaplanowanymi sytuacjami (np. nagła choroba dziecka) uniemożliwiającymi
studentowi/studentce przystąpienie do egzaminu/zaliczenia we wcześniej
ustalonym terminie. Stosowne zapisy regulaminowe mogą chronić osobę, która
znalazła się w takim położeniu przed konsekwencjami niezaliczenia egzaminu
z powodu nieobecności (co ma duże znaczenie w przypadku, gdy student/studentka
stara się np. o stypendium naukowe) poprzez przyznanie prawa do ubiegania się
o przesunięcie terminów składania egzaminów.
Przykład: „W przypadku wystąpienia bezpośrednio przed rozpoczęciem sesji lub
w czasie jej trwania zdarzeń, które uniemożliwiają składanie egzaminów w terminach
sesji egzaminacyjnej, a w szczególności w przypadku choroby studenta, zdarzenia
losowego, urodzenia dziecka lub sprawowania nad nim opieki albo wystąpienia
innych uzasadnionych powodów, student ma prawo na swój wniosek ubiegać się
o przesuniecie terminów składania egzaminów”.
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Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
Podobne zapisy można zastosować w przypadku terminu złożenia pracy
licencjackiej/magisterskiej. Regulamin studiów może regulować tę kwestię poprzez
zapis stanowiący o tym, że dziekan, na wniosek kierującego pracą lub na wniosek
studenta, może przesunąć termin złożenia pracy licencjackiej/magisterskiej
w razie długotrwałej choroby studenta lub z innych przyczyn (np. urodzenia
dziecka). Zazwyczaj termin ten przedłuża się nie więcej niż o sześć miesięcy.
Indywidualna Organizacja Studiów
Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) jest formą pomocy polegającą na
specjalnym trybie organizacji kształcenia, skierowaną do studentów, którzy znaleźli
się w sytuacji uniemożliwiającej im kontynuowanie toku studiów na zasadach
ogólnych. IOS pozwala, po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącymi, na
indywidualne ustalenie terminów zajęć, zaliczeń i egzaminów czy na przesuwanie
zaliczeń bądź wcześniejsze wyjścia z zajęć. IOS zazwyczaj przyznawany jest na jeden
semestr. IOS może dotyczyć wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie
studiów w danym semestrze bądź tylko niektórych, wówczas w odniesieniu do
pozostałych przedmiotów student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach na
zasadach ogólnych.
Szczegółowe zasady dotyczące kryteriów udzielania zgody na IOS określane są na
poziomie konkretnych wydziałów. W regulaminach studiów jako podstawę decyzji
o możliwości IOS wymienia się najczęściej szeroko rozumianą sytuację rodzinną
lub „szczególnie uzasadnione przypadki”. Takie zapisy powodują dużą dowolność
w interpretacji zapisu i nie dają studentowi-rodzicowi gwarancji zgody na IOS.
Zdecydowanie najlepszą praktyką jest stosowanie zapisu wskazującego wprost
„wychowywanie dziecka” lub „ciążę” jako jeden z powodów prawa do IOS.
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Urlop od zajęć dla studentów i studentek
Urodzenie dziecka i opieka nad nim (zwłaszcza w pierwszych miesiącach życia) może
uniemożliwić studentce/studentowi pełne uczestnictwo we wszystkich zajęciach.
W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem, pozwalającym na czasowe „zawieszenie”
studiów bez konieczności rezygnacji z nich, jest urlop od zajęć dydaktycznych zwany
„dziekańskim” (przyznawany zazwyczaj przez dziekana na wniosek studenta). Często
w regulaminach uczelni nie precyzuje się powodów z jakich dziekan może przyznać
urlop od zajęć dydaktycznych, określając tylko powód jako „szczególnie uzasadniony
przypadek”. Dobrą praktyką są zapisy wyróżniające kategorie urlopów, tj.: zdrowotny
– przyznawany ze względu na stan zdrowia, ciążę lub urodzenie dziecka – oraz
wychowawczy (zwany niekiedy rodzicielskim) przyznawany w przypadku
urodzenia dziecka lub w przypadku opieki nad nim. Urlop taki jest przyznawany
zarówno matkom, jak i ojcom, zazwyczaj na okres jednego roku (maksymalnie
na cztery semestry). Rozróżnienie urlopu dziekańskiego od zdrowotnego czy
wychowawczego jest też istotne ze względu na to, że na większości uczelni udzielenie
urlopu długoterminowego (dziekańskiego) jest możliwe po zaliczeniu pierwszego
semestru lub pierwszego roku studiów, a takim warunkiem nie jest obwarowany
urlop zdrowotny lub wychowawczy.
Dziekan może wyrazić zgodę na zaliczanie przez studenta przebywającego na
urlopie niektórych zajęć w okresie przebywania na urlopie. To dobre rozwiązanie
dla rodziców, którzy nie mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach, ale mogą
w miarę swoich możliwości zaliczyć wybrane przedmioty i tym samym zmniejszyć
ilość zaliczeń w okresie po urlopie.
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Do dobrych praktyk zaliczyć także należy możliwość zachowania w okresie urlopu
od zajęć praw studenckich, w tym prawa do korzystania z niektórych form pomocy
materialnej.
Urlopy dla doktorantów i doktorantek
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2013 poz.1581)
wskazuje z jakich urlopów, z tytułu narodzin dziecka, mogą korzystać doktoranci:
„Kierownik studiów doktoranckich przedłuża, na wniosek doktoranta, okres
odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania:
•
•
•
•
•
•

urlopu macierzyńskiego,
dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
urlopu ojcowskiego,
urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

Ponadto: „Kierownik studiów doktoranckich, w uzasadnionych przypadkach może
przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie
doktoranta z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, w szczególności w przypadku:
sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, sprawowania osobistej
opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności
– łącznie nie dłużej niż o rok”.
W wielu Regulaminach Studiów Doktoranckich pojawiają się zapisy o tym, że
w uzasadnionych przypadkach doktorant może odbywać studia doktoranckie
według indywidualnego programu zatwierdzonego przez radę wydziału.
Niektóre regulaminy przewidują, że doktorant, który nie może z przyczyn losowych
zaliczyć roku zgodnie z regulaminowym terminem (zazwyczaj do 30 września) może
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uzyskać przedłużenie tego terminu. Decyzję o przedłużeniu terminu podejmuje
kierownik studiów doktoranckich na uzasadniony wniosek doktoranta. Dodatkowo
kierownik studiów doktoranckich może wyrazić zgodę na przeniesienie niektórych
obowiązków na następny rok akademicki. Takie przepisy zawarte w regulaminach
studiów doktoranckich dają doktorantkom i doktorantom, którzy muszą godzić pracę
naukową z wychowywaniem dzieci, pewne możliwości elastycznego planowania
swojej kariery naukowej. Problemem jest jednak uznaniowość tych praw, bo jak
wynika z zapisów regulaminowych, stwierdzenie czy „urodzenie dziecka” lub
„wychowywanie dziecka” jest „przyczyną losową” i „uzasadnionym przypadkiem” jest
subiektywną decyzją kierownika studiów doktoranckich. Oczywiście w większości
przypadków praktyką jest pozytywne rozpatrywanie wniosków rodziców o możliwość
realizowania indywidualnego programu studiów doktoranckich bądź przedłużenie
terminu zaliczenia, jednak nie jest to obligatoryjne prawo obowiązujące na uczelniach.
Pomoc materialna
Pomoc finansowa jest niezwykle istotną kwestią. Systemy stypendiów i pomocy
socjalnej szkół wyższych uwzględniają również wsparcie finansowe dla młodych
rodziców. Każdy student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może starać się
o stypendium socjalne, którego zasady przyznawania i wysokość określają osobne
przepisy przyznawania pomocy materialnej na każdej uczelni. Doktoranci mogą
otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania
z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta w domu studenckim lub
obiekcie innym niż dom studencki.
Przyznanie stypendium socjalnego (a także mieszkaniowego, na wyżywienie) jest
uzależnione od kryteriów finansowych wyznaczanych według dochodów w rodzinie
studenta. Ponieważ nie każdy student spełnia to kryterium, istnieje też możliwość
starania się o zapomogę. Zapomoga jest doraźną, bezzwrotną formą pomocy dla
studentów i może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł
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się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Przesłanką do przyznania zapomogi
może być urodzenie dziecka.
Na niektórych uczelniach pierwszeństwo w otrzymywaniu zapomogi mają osoby
znajdujące się w trudnej sytuacji rodzinnej (m.in. matki samotnie wychowujące
dzieci) oraz studenci i doktoranci, którym urodziło się dziecko (zapomogę można
otrzymać w ciągu 6 miesięcy od narodzin dziecka). Na wielu uczelniach dodatkową
formą wsparcia finansowego jest dodatek mieszkaniowy na dziecko w przypadku
zamieszkiwania w domu akademickim.
Studenci uczelni niepublicznych, którym urodziło się dziecko lub wychowujący małe
dziecko, mogą ubiegać się o pomoc materialną, szczególnie w postaci okresowego
obniżenia czesnego lub specjalnych zapomóg.
Nauczanie elastyczne i e-dziekanat
Coraz więcej szkół wyższych oferuje możliwość studiowania przez internet.
Zazwyczaj studenci zobowiązani są do uczęszczania na zajęcia, jednak wiele kursów
jest udostępnianych wyłącznie online. Ponadto, coraz częściej uczelnie oferują
studentom wsparcie online np. w formie informacji i rejestracji w sieci, e-doradztwa,
stron samorządów czy gazet studenckich online. Są to rozwiązania bardzo korzystne
z punktu widzenia osób o ograniczonych możliwościach czasowych i ograniczonej
mobilności (jak w przypadku rodziców małych dzieci). W tradycyjnym systemie
studiowania nie ma możliwości całościowego zaliczania przedmiotów w formie
e-learningu, ale wykorzystanie nowych technologii może być skutecznie łączone
z tradycyjnymi formami nauczania (np. udostępnianie materiałów dydaktycznych na
platformach internetowych, możliwość konsultacji online i komunikacji e-mailowej
z wykładowcami). Coraz szerzej wykorzystywane są systemy elektronicznej obsługi
studenta (e-dziekanat) pozwalające na załatwienie wielu spraw bez konieczności
wychodzenia z domu i stania w kolejkach do dziekanatu.
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Statystyki i badanie potrzeb
Nie jest możliwe skuteczne prowadzenie działań i wprowadzanie rozwiązań
sprzyjających studiującym i pracującym rodzicom bez znajomości ich potrzeb
i oczekiwań. Trudno skutecznie określić plan działania i jego zasięg, jeżeli nie zna
się skali występowania danego zjawiska. Dlatego tak ważne jest prowadzenie
odpowiednich statystyk na uczelniach, w tym tych dotyczących studentów
mających dzieci. Spośród badanych uczelni tylko niewielki procent prowadzi takie
statystyki lub deklaruje, że w razie potrzeby jest w stanie – na podstawie posiadanych
danych – oszacować liczbę studentów-rodziców.
Kwestie związane z ciążą, planami rodzicielskim i posiadaniem dzieci należą
do kategorii spraw osobistych każdego człowieka i jako takie nie powinny być
przedmiotem pytań w różnego rodzaju ankietach i kwestionariuszach (chyba że
badanie jest anonimowe). Można jednak prowadzić statystyki dotyczące sytuacji
udzielania urlopów dziekańskich – wychowawczych oraz wniosków o Indywidualną
Organizację Studiów z powodu ciąży lub opieki nad dzieckiem, a także analizować
powody przyznawania zapomóg i innych świadczeń finansowych. Takie zestawienia
pozwalają w przybliżeniu (bo pomijają osoby, które mają dzieci, a nie korzystają
z tego typu wsparcia) oszacować liczbę studentów i doktorantów mających dzieci,
na poszczególnych wydziałach i sumarycznie w skali całej szkoły wyższej.
Aby dobrze projektować różne rodzaje działań wspierających, ważne jest regularne
badanie potrzeb studentów. Badania potrzeb i satysfakcji odbywają się na różne
sposoby – najczęściej w postaci ankietowego badania internetowego. Dobrym
przykładem jest uwzględnienie w takim badaniu pytań dotyczących rozwiązań dla
rodziców np. poprzez dedykowane pytania odnoszące się do kwestii rodzicielstwa
i organizacji studiów dla młodych matek i ojców.

24

Wsparcie psychologiczne
Narodziny dziecka i pierwsze miesiące jego życia to wyjątkowy, ale też niezwykle trudny
(niezależnie od wieku i sytuacji życiowej) czas dla rodziców. Godzenie obu ról – rodzica
i studenta – jest trudne nie tylko ze względów organizacyjnych, logistycznych, ale
także emocjonalnych. W tym okresie młodzi ludzie są szczególnie narażeni na kryzysy
emocjonalne, bardziej podatni na depresje i zaburzenia nastroju (w szczególności
młode mamy). Możliwość skorzystania w tym czasie z bezpłatnej i indywidualnej
pomocy pedagogów i psychologów jest niezwykle istotnym wsparciem dla rodziców.
„Uczelnie Przyjazne Rodzicom” posiadają ofertę specjalistycznego wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego w trudnych sytuacjach, w tym także związanych
z ojcostwem i macierzyństwem. Ważne jest informowanie i promowanie tego typu
działalności uczelni, często bowiem, mimo iż na uczelni istnieje takie wsparcie,
studenci o tym nie wiedzą i nie są zachęcani do korzystania z niego.
Polityka informacyjna
Łatwy dostęp do podstawowych informacji związanych z łączeniem studiów i pracy
z obowiązkami rodzicielskimi jest dla studentów i studentek oraz doktorantów
i doktorantek będących rodzicami kluczową kwestią. Dobrą praktyką w tym zakresie,
stosowaną z powodzeniem w krajach europejskich a pojawiającą się już na polskich
uczelniach, jest powoływanie osób odpowiedzialnych za komunikację z tą grupą
studentów i pracowników. Np. na Uniwersytecie Europejskim Viadrina z pytaniami
dotyczącymi łączenia pracy naukowej z posiadaniem dzieci można zwrócić się do
pełnomocniczki ds. rodziny. U niej można otrzymać informacje dotyczące opieki
nad dziećmi, finansowania, rodzajów wsparcia udzielanych przez uczelnię itp.9
Na Uniwersytecie Jagiellońskim funkcję taką pełni Pełnomocnik Rektora UJ ds.
9 http://www.europa-uni.de/de/struktur/gremien/beauftragte/familie/Internationale-Promovierende_Postdocs/informacje-po-polsku/index.html, dostęp: październik 2014.
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bezpieczeństwa studentów i doktorantów. Jego zadaniem jest m.in. prowadzenie
badań poczucia bezpieczeństwa, prowadzenie strony internetowej z informacjami na
temat miejsc, w których można otrzymać pomoc, reagowanie na sytuacje zgłaszane
przez osoby studiujące i pracujące na uczelni, udzielanie pomocy studentom
i studentkom oraz doktorantkom i doktorantom. Bardzo dobrym rozwiązaniem
jest prowadzenie serwisu dedykowanego studentom/doktorantom, w którym
w jednym miejscu znajdują się informacje o tym gdzie i jaką pomoc można otrzymać.
Uczelniane portale internetowe, które mają za zadanie przekazywać informacje
i wspierać młodych ludzi w okresie studiowania pod względem różnych dziedzin
życia, powinny także odnosić się do kwestii rodzinnych, zamieszczając np. artykuły
dotyczące rodzicielstwa. Takie działania włączają do dyskursu akademickiego
kwestie rodzicielstwa oraz dają studentom i doktorantom posiadającym dzieci
poczucie, że jest to temat ważny i dostrzegany przez uczelnię.

Dobre praktyki infrastrukturalne
Podjazdy dla wózków i windy
O barierach architektonicznych zazwyczaj mówi się w kontekście osób
niepełnosprawnych, jednak ich obecność lub brak mają niebagatelne znaczenie
również dla studiujących rodziców. Wydaje się, szczęśliwie, że podjazdy czy pochylnie
dla wózków oraz windy należą już do standardowych udogodnień wprowadzanych
przez uczelnie. Wszystkie zwycięskie bądź wyróżnione w konkursie dobrych
praktyk ośrodki akademickie dostosowały do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu
oraz poruszających się z wózkiem dziecięcym budynki władz uczelni oraz budynki
dydaktyczne. Dbają też o znoszenie barier architektonicznych w domach studenckich.
Małżeństwa z dziećmi kwateruje się na parterach, w bardziej ustronnych częściach
akademików. Wśród rozwiązań stosowanych przez uczelnie znajdują się – oprócz
wzmiankowanych już podjazdów i wind – obniżone krawężniki, wejścia z poziomu
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terenu, szerokie drzwi wejściowe oraz do toalet. Tam, gdzie z przyczyn technicznych
lub z uwagi na historyczny charakter budynku nie można zamontować na stałe
żadnego z udogodnień, wykorzystuje się specjalne przenośne podesty, szyny lub
mechaniczne platformy do obsługi osób poruszających się na i z wózkami.
Wózkownie
Ciekawym rozwiązaniem, lecz jeszcze nie powszechnym, jest udostępnianie
przez administrację uczelni pomieszczenia lub innej wydzielonej przestrzeni na
przechowalnię wózków. Pozostawienie dziecięcego wózka w bezpiecznym miejscu
wydaje się szczególnie uzasadnione i wygodne w budynkach, które do potrzeb
studiujących rodziców nie zostały przystosowane. Wózkownie funkcjonują zarówno
przy obiektach dydaktycznych, jak i przy akademikach. Zdarza się, że rolę takiej
przechowalni pełni „rowerownia”.
Tabliczki pierwszeństwa
Jak podkreślają wszystkie zbadane uczelnie, obecność w budynkach plansz
informujących o obsługiwaniu poza kolejnością kobiet w ciąży i rodziców z małymi
dziećmi zależy od kultury danej organizacji oraz jej wewnętrznych standardów. Część
ośrodków akademickich uważa tego typu tablice za zbędne, uzasadniając swoje
stanowisko powszechnym stosowaniem tej dobrej praktyki i opartej na empatii
zasady współżycia społecznego. Inne podkreślają bezzasadność rozmieszczania
informacji o pierwszeństwie z uwagi na rozbudowany system elektronicznej obsługi
studiów. Pozwala on studentom i doktorantom będącym rodzicami wiele formalności
dopełnić bez konieczności wychodzenia z domu. Warto też odnotować fakt, iż
uczelnie dopuszczają możliwość wyznaczenia pełnomocnika, który w sytuacjach
wymagających osobistego stawienia się np. w dziekanacie, zastąpi studiującego
rodzica. Większość wszechnic jednak dla pełnej klarowności obowiązujących zasad
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rozmieszcza tablice pierwszeństwa w dziekanatach, sekretariatach, punktach obsługi
studenta czy bibliotekach.
Miejsca dla karmiących piersią matek
Zapewnienie matkom karmiącym piersią komfortowego odosobnienia jest
problemem wszystkich obiektów przestrzeni publicznej i pozostaje kwestią wciąż nie
rozwiązaną. O ile coraz częściej spotyka się w nich miejsca z przewijakami, o tyle
karmiąca mama nadal nie może liczyć na ustronny pokoik zapewniający jej i dziecku
prywatność oraz spokój. Z trudnościami tego rodzaju mierzą się również ośrodki
akademickie.
Laureaci konkursu dobrych praktyk radzą sobie z zagadnieniem miejsc dla karmiących
matek, organizując w swoich strukturach pokoje dla rodziców z dziećmi, zwane np.
„Pokojami Rodzinnymi”. Znajduje się w nich, oprócz innych udogodnień, specjalny
kącik do karmienia, wyposażony w fotel. Na niektórych uczelniach jest to osobna
zamknięta przestrzeń zapewniająca matce i dziecku maksymalną intymność.
Wyzwaniem dla uczelni wciąż pozostaje fakt, iż opisywane działania i stosowane
rozwiązania dotyczą wciąż jeszcze tylko wybranych lub nielicznych budynków
akademickich przynależących do danej szkoły wyższej. Wyjątek stanowią tu ośrodki
akademickie mieszczące się w jednym lub kilku obiektach – tu o sukces najłatwiej. Na
uczelnię o rozbudowanej strukturze nakłada konieczność rozwiązań systemowych,
formalnych oraz większych nakładów finansowych. Wymaga też technicznego
wygospodarowania pomieszczenia.
Miejsca wyposażone w przewijaki
Jak już wyżej wspominano, problem przewijaków nie jest tak dojmujący jak kwestia
karmienia piersią w miejscach publicznych. Miejsca do przewijania znajdziemy na
stacji benzynowej, w galerii handlowej, przychodni lekarskiej czy restauracji. Studenci
i doktoranci będący rodzicami doceniają też pozytywne zmiany w tym zakresie, jakie
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dokonują się na ich rodzimych uczelniach. Uważają jednak, iż wiele jeszcze przed
nimi do zrobienia.
Badane przez nas szkoły wyższe stosują zasadniczo dwa rozwiązania. Jedno polega
na umieszczaniu przewijaków w toaletach damskich i męskich, czasem nawet na
każdej kondygnacji budynku, choć ta ostatnia praktyka jest wyjątkową rzadkością.
Drugie zaś wiąże się z wydzieleniem do tego celu fragmentu pokoju rodzinnego.
Z punktu widzenia studiującego rodzica małego dziecka najlepszą sytuacją wydaje
się być ta, w której można korzystać swobodnie z jednej i drugiej formy. Przewijaki
w toaletach umożliwiają bowiem szybkie wykonanie czynności higienicznych bez
konieczności przemieszczania się na inne piętro lub do innego budynku – do pokoju
rodzinnego. Z drugiej strony trudno sobie wyobrazić dłuższy pobyt w takim pokoju,
dostosowanym przecież do opieki nad niemowlęciem, bez możliwości przewinięcia
go w komfortowych warunkach.
Zadanie, jakie stoi w tej materii przed szkołami wyższymi chcącymi realizować
polityki prorodzinne, to upowszechnienie miejsc do przewijania i rozmieszczenie ich
w obiektach w sposób zrównoważony, ułatwiający dostęp do nich szerszej grupie
studiujących rodziców.
Miejsca dla rodziców z małymi dziećmi
Zarówno wyniki badań, jak i rezultaty konkursu dobrych praktyk wskazują na dwie
tendencje w działaniach podejmowanych na rzecz godzenia życia rodzinnego
z naukowym. Obserwuje się nadal niewystarczającą w stosunku do zapotrzebowania,
ale szczęśliwie zwiększającą się ilość miejsc przyjaznych rodzicom, przy
jednoczesnym wzroście ich różnorodności.
Ośrodki akademickie przyjazne rodzicom starają się organizować pokoje rodzinne.
Pokoje aranżuje się tak, by dziecko można było bezpiecznie nakarmić, przewinąć,
ułożyć do snu czy zabawić. Jednocześnie bierze się pod uwagę potrzeby aktywności
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zawodowo-naukowej rodzica. Jednostki odpowiedzialne za organizację pokojów dla
rodzica z dzieckiem zwracają uwagę na ich estetykę, dbają o przytulność pomieszczeń,
ale przede wszystkim – zapewniają wyposażenie niezbędne do właściwej opieki
nad potomstwem. Znajdziemy więc w nich zarówno typowe sprzęty mieszkaniowe:
sofy, stoły, krzesła, szafki, jak i przewijaki, fotele do karmienia piersią czy krzesełka
do karmienia dzieci. Nie brak w nich zabawek edukacyjnych i relaksacyjnych,
książeczek, artykułów plastycznych czy piśmiennych, dostosowanych do potrzeb
i możliwości różnych grup wiekowych dzieci. Niektóre pokoje mają do dyspozycji
zaplecze kuchenne, w którym można przechować i podgrzać posiłek dla dziecka,
do innych przyłączona została łazienka z prysznicem (Uniwersytet Jagielloński).
Bywają pokoje na tyle duże, by podczas zjazdów studiów zaocznych, w oczekiwaniu
na matkę, mogło tam przebywać jednocześnie kilku ojców z dziećmi.
Pokoje rodzinne, wyposażone w biurko i komputer z dostępem do internetu stają się
pomieszczeniami dostosowanymi do prowadzenia przez doktorantów konsultacji ze
studentami w obecności dzieci, a także do pracy własnej rodzica/opiekuna (Collegium
Polonicum w Słubicach, Uniwersytet Jagielloński).
Inne działania praktykowane przez uczelnie w celu poprawy warunków
studiowania i wyrównania dostępu do nauki to tworzenie kącików zabaw. Bardziej
rozpowszechnione niż pokoje rodzinne, służą przede wszystkim do pomocy
studiującym rodzicom w przeprowadzaniu formalności czy w wypełnianiu innych
obowiązków studenckich. Najczęściej zlokalizowane są w holach budynków
głównych, dziekanatach, bibliotekach, czytelniach czy punktach obsługi studenta,
a nawet – w przyuczelnianych stołówkach i klubach studenckich. Tu również dba
się o atrakcyjność przestrzeni dla dzieci i bezpieczeństwo. Zapewnia się komfort
psychiczny rodzicowi, który może ze spokojem oddać się czynnościom naukowym,
podczas gdy jego pociecha spędza czas w stosownym dla niej miejscu w odpowiedniej
do jej potrzeb rozwojowych formie.
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O tę ostatnią szczególnie dbają władze Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.
Pracownicy dziekanatu i biblioteki, gdzie założono specjalne kąciki dla maluchów,
zostali przeszkoleni z kompetencji pedagogicznych, by pomoc świadczona
studiującym rodzicom mogła mieć wymiar nie tylko symboliczny, ale i rzeczywisty.
Ponadto w punktach tych odbywają część praktyk studenci kierunków: wychowanie
przedszkolne i zintegrowana edukacja wczesnoszkolna. Rodzice mają więc pewność,
że zostawiają swoje dzieci pod fachową opieką.
Wśród innych wartych naśladowania przykładów wspierania studentów i doktorantów
w ich rodzicielskiej roli warto wymienić Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy
oraz Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie. WSG posiada trzy sale
zabaw z łazienkami dostosowanymi do potrzeb dzieci. Z kolei ZSB zadbała o to, by
na terenie kampusu, w otoczeniu zieleni znalazł się bezpieczny plac zabaw.
Organizacja dziennej opieki dla dzieci – kluby malucha, żłobki, przedszkola
Funkcjonowanie w przestrzeni akademickiej przyzakładowych placówek opieki
dziennej to pomoc, która powinna być kierowana nie tylko do pracowników szkół
wyższych. Możliwość skorzystania z nich przez dzieci studiujących rodziców
w znaczący sposób mogłaby się przyczynić do poprawy warunków i efektów
studiowania oraz wyrównywania dostępu do nauki. Stanowiłaby realną pomoc
w realizowaniu obowiązków studenckich, a także – w wypełnianiu roli rodzica.
Otwieranie przez ośrodki akademickie przyzakładowych dziennych placówek
opiekuńczych pozostaje jednak nadal bardziej postulatem niż powszechną praktyką.
Kilkanaście przyuczelnianych żłobków, przedszkoli i klubów malucha na ponad
400 szkół wyższych w Polsce to wciąż przysłowiowa kropla w morzu potrzeb, choć
kłamliwe byłoby twierdzenie, że nie obserwuje się w tej dziedzinie zmian na lepsze.
Coraz więcej uczelni przekonuje się, że zapewnienie studenckim dzieciom opieki to
dobra inwestycja, procentująca w różnych sferach.
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Konkursowe wszechnice, próbując przezwyciężyć trudności związane z zakładaniem
przedszkoli czy żłobków, sięgają po bardzo różne rozwiązania. Chcąc zabezpieczyć
na tę działalność finanse, szukają pozauczelnianych źródeł finansowania placówek:
samorządy, środki unijne, ministerialne, ze środowisk biznesowych. Starają się też
dywersyfikować te źródła, by zwiększać szanse na otrzymanie celowej dotacji. Inną
strategią, jaką stosują, jest nawiązanie współpracy z odpowiednimi fundacjami,
z którymi współzakładają, a czasem współprowadzą placówki. Zdarza się też, że
uczelnie udzielają innym instytucjom prowadzącym przedszkola czy żłobki swoich
lokali, by studiujący rodzice mogli z nich korzystać na preferencyjnych warunkach.
Ta ostatnia sytuacja ma miejsce na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uniwersytet nie
posiada własnego żłobka, ale do mieszczącego się w akademiku „Piast” samorządowego
żłobka uczęszczają dzieci rodziców związanych z UJ. Z przynależącego natomiast do
placówki ogrodu korzystają również pociechy mieszkańców akademika, nawet gdy
nie są zapisane do tej placówki.
Rezultatem współpracy szkoły wyższej ze środowiskiem jest z kolei „EduPrzedszkole”
założone na terenie Gdańskiego Parku Naukowo–Technologicznego przez Pomorską
Specjalną Strefę Ekonomiczną. Możliwość korzystania z niego mają dzieci studentów
i doktorantów uczelni zlokalizowanych w Trójmieście. Podobną specyfikę ma
niepubliczne przedszkole naukowe założone przez Jagiellońskie Centrum Innowacji.
Zlokalizowane przy Life Science Park, w sąsiedztwie Kampusu 600-lecia Odnowienia
UJ, może zapewnić opiekę 40 dzieci osób związanych z Parkiem oraz Uniwersytetem.
Program przedszkola realizowany jest – oprócz podstawy programowej MEN –
w oparciu o autorskie programy „Naukowe przedszkole” i „Edukacja regionalna”.
Choć oba przedszkola wydają się atrakcyjnymi i budzącymi zaufanie placówkami,
korzystanie przez studiujących rodziców z któregoś z nich może być trudne z uwagi
na dość wysokie opłaty, wykraczające poza ich możliwości finansowe. Trudności
te pokonała, wypracowując interesujące rozwiązanie, Wyższa Szkoła Biznesu
z Dąbrowy Górniczej. W ramach projektu „Mama i Tata idą na studia” udało się
dostosować oferty partnerskich żłobków i przedszkoli (w tym niepublicznych) tak, by
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zarówno studenci, jak i pracownicy Szkoły mogli skorzystać ze specjalnych, nawet
pięćdziesięcioprocentowych zniżek w opłatach, a także z opieki weekendowej.

Dobry przykład skutecznej współpracy ośrodka akademickiego z organizacją
pozarządową stanowi żłobek Uniwersytetu Śląskiego. Powstał jako rezultat
projektu „Uniwersytet Przyjazny Rodzinie”, realizowanego z Fundacją „Elementarz”.
Miejsca w nim dostępne są dla dzieci studentów, doktorantów i pracowników UŚ,
a dodatkowym atutem placówki jest lokalizacja na Osiedlu Akademickim uczelni.
Własnym sumptem i przy dotacji z Miasta Łodzi przyzakładowe przedszkole utworzył
Uniwersytet Łódzki. Placówka ma charakter niepubliczny. Mieści się w gruntownie
wyremontowanych pomieszczeniach Domu Studenta, a program zajęć oparty jest
o koncepcję pedagogiczną Marii Montessori.
Bezpłatnym akademickim punktem przedszkolnym jest placówka Wyższej Szkoły
Gospodarki w Bydgoszczy („Nasze dzieci pod dobrą opieką”), zlokalizowana na terenie
kampusu. Powstała z inicjatywy uczelni, przy wsparciu finansowym z Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ciekawy sposób na zapewnienie opieki dzieciom studentów i doktorantów stanowi
klub malucha. To niedoceniana forma wsparcia, która wiąże się ze stosunkowo
niewielkimi nakładami finansowymi i infrastrukturalnymi ze strony uczelni.
W odróżnieniu od żłobków zapewnia opiekę nad dzieckiem w mniejszym, za to
bardziej elastycznym wymiarze czasowym.
Działający przy Politechnice Wrocławskiej Klub Dziecięcy „mSzkrab” mieści się
w domu studenckim, a organem prowadzącym jest Fundacja Manus. Do placówki
przyjmowane są pociechy osób posiadających aktualną legitymację studencką
bądź doktorancką. Dziecko może spędzać w niej czas nie dłużej niż 5 godzin danego
dnia, nie częściej niż 3 razy w tygodniu. Pobyt dziecka może przyjmować formę
pojedynczych wejść, abonamentu miesięcznego lub karnetu miesięcznego z limitem
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godzin do wykorzystania na określone godziny. Rekrutacja i rejestracja odbywają się
przez internet.
Zapisanie dziecka do żłobka czy przedszkola wiąże się z bardziej regularną
opieką w większym wymiarze czasu oraz proporcjonalnie większymi nakładami
finansowymi ze strony rodziców. Nie brak jednak wśród będących rodzicami
studentów i doktorantów chętnych do skorzystania z tych form wsparcia. Problem
stanowi tu raczej niewystarczająca ilość placówek, brak miejsc w już istniejących
lub koszty wykraczające poza możliwości finansowe uczącego się rodzica. Wiele
spośród badanych uczelni deklarowało chęć założenia w najbliższej przyszłości
przedszkola, żłobka lub świetlicy dla dzieci. Należy życzyć im realizacji tych planów
tym bardziej, że zapotrzebowanie na instytucjonalną opiekę nad dziećmi jest tak duże,
że zaowocowało kampanią „Żłobki na uczelnie” zorganizowaną przez Niezależne
Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, przy poparciu organizacji
studenckich z innych miast. Należy też mieć nadzieję, iż tworząc nowe placówki,
uwzględnią wszystkie, w tym finansowe, potrzeby studiujących rodziców.
Dostępność pokojów rodzinnych w domach studenckich
Niewątpliwie jedną z dobrych praktyk infrastrukturalnych wychodzących
naprzeciw potrzebom studiujących rodziców jest dbałość o zapewnienie im miejsc
w akademikach. Niezależnie od stosowanych przez uczelnie procedur, wszystkie
czują się w obowiązku przyczynić się do zapewnienia studentom i ich dzieciom
poczucia bezpieczeństwa, a liczba przydzielanych pokoi odpowiada zazwyczaj
liczbie zgłoszonych wniosków.
W kilku szkołach wyższych obowiązują rozbudowane regulaminy przyznawania
miejsc/pokoi w domach studenckich. Za każdym razem znajdują się w nich zapisy
dotyczące „uzasadnionych przypadków”, do których studiujący rodzice są zaliczani.

34

Wnioski zainteresowanych opiniowane są przez odpowiednie działy uczelnianych
komisji samorządów studenckich, a zatwierdza je rektor.
Część ośrodków akademickich w regulaminie przyznawania miejsc w domach
studenckich nie ma osobnych przepisów dotyczących rodziców samotnie
wychowujących dziecko lub małżeństw studenckich bądź doktoranckich z dziećmi.
Jednak podobnie jak miało to miejsce w przypadku tabliczek pierwszeństwa, pewna
norma obyczajowa każe traktować takie osoby szczególnie, z uwzględnieniem ich
specjalnych potrzeb. Wnioski matek z dziećmi o przyznanie pokoju w akademiku
traktowane są priorytetowo. Na wrocławskim Uniwersytecie Przyrodniczym np.
corocznie w akademiku „Labirynt” dla studenckich małżeństw z dzieckiem lub
rodziców samotnie wychowujących dziecko rezerwuje się 20 pokoi.
Większość uczelni nie dysponuje specjalnymi pokojami małżeńskimi czy
rodzinnymi. Te przeznaczone dla studiujących rodziców nie różnią się standardem
czy wyposażeniem od innych akademickich pokoi. Jedynym udogodnieniem jest
zakwaterowanie na dolnych kondygnacjach oraz w zacisznych częściach domów
studenckich. Wyjątkiem pośród zbadanych i nagrodzonych szkół wyższych jest
Uniwersytet Śląski. Może się on poszczycić podwyższonymi standardami pokoi
w czterech akademikach. Lokale te – pojedyncze pokoje lub połączone przedpokojem
dwa pokoje – mają własną łazienkę, kuchnię lub aneks kuchenny. Wyposażone w ten
sposób z powodzeniem mogą pełnić funkcję małego rodzinnego mieszkania.
Warto jeszcze odnotować, iż niektóre uczelnie dysponują tzw. mieszkaniami
pracowniczymi. Studiujący rodzice, przyjeżdżający na zjazdy studiów zaocznych
z potomstwem, mogą bez trudu wynająć w nich pokoje.
Uczelnie, które – jak np. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – nie mają
własnych akademików, oferują studentom (w tym małżeństwom z dziećmi) pomoc
w znalezieniu miejsca w domach studenckich współpracujących z WSB. Istnieje też
możliwość skorzystania z uczelnianej bazy właścicieli mieszkań, z którymi Szkoła
współdziała.
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Dodatkowe działania
Programy i kampanie społeczne
Jak pokazują badania, rodzice na studiach to problem społeczny, problem integracji
i dawania sobie nawzajem wsparcia. Aby rzeczywista sytuacja rodziców w środowisku
naukowym mogła ulec zmianie, ważne jest wspieranie pozytywnych postaw, promocja
idei równościowych w edukacji oraz integracja rodziców studiujących i pracujących
na uczelniach w obszarze środowiska akademickiego. Cele takie realizowane mogą
być przez różnego rodzaju programy i kampanie społeczne dedykowane rodzicom.
W 2010 roku młodzi naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu rozpoczęli nowatorski i unikalny projekt
społeczno-badawczy. W ramach projektu zajmowali się teoretycznie i badawczo
problemem macierzyństwa na studiach. Kontynuacją tych działań była realizacja
projektu „Mama na studiach”, realizowanego przez studentów/studentki
i doktorantów/doktorantki Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach projektu podjęto
dalsze badania, przeprowadzono remont i wyposażono pokój dla matek w Instytucie
Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, a przede wszystkim uruchomiono
warsztaty dla mam, zbudowano grupę wsparcia i zajęcia dla dzieci10.
Podobna inicjatywa została zapoczątkowana w 2013 roku w Instytucie Pedagogiki
Uniwersytetu Jagiellońskiego. „Przestrzeń MAMY i dla TATY” to projekt, którego
celem było stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni dla rodziców z małymi
dziećmi, którzy studiują i pracują w Instytucie. Do użytku przekazano dwa miejsca
przyjazne rodzicom z małym dzieckiem. Inicjatywa została zgłoszona do udziału
w rankingu Gazety Wyborczej i uzyskała bardzo wysokie oceny, stając się pierwszym
uniwersyteckim Miejscem Przyjaznym Maluchom11.
10 Więcej o badaniach i projekcie można przeczytać w publikacji Mama na studiach. Wiedza, władza, przestrzeń
Uniwersytetu, op.cit.
11 http://www.pedagogika.uj.edu.pl/index.php/pl/aktualnosci/ogloszenia/mamy_przestrze_na_pedagogice/,
dostęp: październik 2014.
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Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej w 2013 r. rozpoczęła kampanię
społeczną pod hasłem „Mama i Tata idą na studia”. Poprzez swoje działania uczelnia
chce zwrócić uwagę na rolę szkół wyższych w kształtowaniu sytuacji młodych
rodziców na rynku pracy, wspierać równość w dostępie do nauki oraz wspomagać
mamę i tatę w rozwoju własnych zainteresowań. W ramach kampanii realizowanej we
współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej
zainicjowano szereg działań na rzecz rodziców (m.in. podejmowanie współpracy
między różnymi instytucjami w celu stworzenia oferty dla rodziców i dzieci)12.
Te przykładowe projekty i kampanie, poza oczywistą wartością jaką jest wdrażanie
nowych rozwiązań dla rodziców, realizują ważny cel: wpływają na wzrost świadomości
społecznej dotyczącej sytuacji studiujących rodziców oraz przyczyniają się do
promowania pozytywnych postaw. To projekty, które służyły także temu, aby rodzice
nie czuli się osamotnieni w strukturach uczelni, aby zauważyli, że na uczelni nie
brakuje także życzliwych ludzi i osób w podobnej sytuacji.
Wspieranie rozwoju dzieci studentów, doktorantów i pracowników
Obserwowany w ostatnich latach wzrost społecznej odpowiedzialności szkolnictwa
wyższego przynosi także owoce w postaci coraz bogatszej oferty działań
integrujących środowisko naukowe z rodzinami pracowników, doktorantów
i studentów oraz szerokiego wachlarza poczynań mających na celu poszerzanie
wiedzy i zainteresowań ich dzieci (choć nie tylko).
Na płaszczyźnie regularnej edukacji przedszkolnej podstawę programową
przyuczelnianych placówek wzbogaca się o autorskie projekty o zacięciu naukowym.
Zajęcia prowadzone w atrakcyjnej dla dzieci formie nie tylko przyczyniają się
do przyrostu ich wiedzy o świecie, ale i stymulują ciekawość poznawczą oraz
kreatywność.
12 http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=m&idg=MiTi,2223, dostęp: październik 2014.
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Polska Akademia Dzieci jak również popularne ostatnio Uniwersytety Dziecięce lub
Młodzieżowe natomiast pozwalają młodym adeptom zakosztować akademickiej
atmosfery i oswoić się z nią. Harmonogramy takich uniwersytetów obejmują cykle
zajęć wzorowanych na warsztatach, laboratoriach oraz wykładach akademickich.
Z powodzeniem popularyzują wśród najmłodszych wiedzę z zakresu nauk
społecznych, ścisłych i przyrodniczych, a także – humanistyki i ekonomii. Równolegle
– co niezwykle cenne i warte podkreślenia – odbywają się spotkania skierowane do
rodziców, na których mogą pogłębić swoją wiedzę z pedagogiki wychowania czy
psychologii rozwoju dziecka, a także poszerzyć swoje rodzicielskie kompetencje.
Niektóre uczelnie opracowują specjalną ofertę zajęć edukacyjnych, skierowaną
bezpośrednio do dzieci swoich studentów, doktorantów i pracowników. Proponuje
się warsztaty popularnonaukowe, plastyczne i muzyczne, wycieczki edukacyjne,
spotkania autorskie.
Integracja środowiska akademickiego z rodzinami studentów i pracowników
Niewątpliwie ważnym punktem polityki prorodzinnej polskich ośrodków akademickich
staje się tworzenie przestrzeni i okazji do pozaformalnych spotkań studiujących
rodziców i ich rodzin ze sobą wzajemnie oraz ze środowiskiem wykładowców.
Uczelnie coraz chętniej podejmują się organizacji – oprócz „tradycyjnych” wycieczek
krajoznawczych, rajdów turystycznych – rodzinnych pikników. Towarzyszą im
różnego rodzaju turnieje i zawody (wioślarskie, gokarty, biegi), zabawy na świeżym
powietrzu i warsztaty. Spotkania wzbogacane są projekcjami filmowymi czy
rozmowami z ciekawymi ludźmi. Do repertuaru imprez integracyjnych dołączyły
okazjonalne bale, obchody Dnia Dziecka etc. Uczelnie nie zrezygnowały też
z organizacji dla dzieci swoich studentów, doktorantów oraz pracowników wyjazdów
na ferie zimowe czy półkolonii. (Tu oczywiście ważne jest, by opłata za taką formę
wsparcia nie wykraczała poza możliwości finansowe studiujących rodziców.)
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Wszystkie wymienione wyżej inicjatywy przynoszą wymierne korzyści ich
uczestnikom. Najbardziej oczywistą jest spędzenie wspólnie przez rodziny
studentów i społeczność pracowników wolnego czasu w sposób przyjemny
i twórczy. Kolejna – niezwykle istotna z punktu widzenia polityki prorodzinnej – to
możliwość lepszego poznania się studiujących rodziców i wykładowców, zobaczenia
siebie wzajemnie w innym kontekście. Jeszcze inna to przełamanie stereotypów.
Te nieformalne spotkania bowiem w znaczącym stopniu mogą się przyczyniać do
wzrostu wzajemnego zaufania i zrozumienia pomiędzy studentami a wykładowcami
oraz pracownikami administracji. Wreszcie – budują swoistą kulturę danego ośrodka
akademickiego, wpływając też korzystnie na jego wizerunek.
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Coaching godzenia życia
zawodowego i rodzinnego
Opisane powyżej dobre praktyki są świadectwem aktywnych działań wspierających
pracujących i studiujących rodziców. Lista możliwości nie jest jednak zamknięta.
Można ją uzupełnić na przykład o innowacyjny coaching godzenia życia rodzinnego
i zawodowego, który opracowaliśmy we współpracy z doradcami zawodowymi
pracującymi w akademickich biurach karier.
Coaching godzenia życia zawodowego i rodzinnego to zindywidualizowana forma
wsparcia, dopasowana do potrzeb konkretnego rodzica. Celem coachingu jest
skuteczne, ale też bezpieczne poprowadzenie rodzica przez drogę wyznaczania
celów oraz bilansowania poziomu zaangażowania w różne role, które pełni w swoim
życiu (np. studenta/ki, rodzica, pracownika/czki). Coaching zakłada całościowe
spojrzenie na rodzica, biorące pod uwagę nie tylko rozwój osobisty czy zawodowy,
ale także sytuację rodzinną i cele osobiste. Usługa ta z powodzeniem może być
stosowana przez akademickich doradców zawodowych, którzy pomagają określać
ścieżkę kariery zawodowej studentom i absolwentom uczelni. Znajomość tej metody
pomaga w skutecznym wspieraniu studiujących rodziców przy uwzględnieniu ich
sytuacji osobistej, prowadzi do budowania harmonijnego rozwoju. Dla studentów
nieposiadających jeszcze rodziny spotkanie z doradcą wrażliwym w temacie godzenia
obowiązków zawodowych i rodzinnych może być inspiracją do podejmowania
właściwych wyborów w przyszłości, które umożliwią im realizowanie zarówno
planów osobistych, jak i zawodowych i rodzinnych.
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Narzędzia do pracy indywidualnej i grupowej
Coaching godzenia życia zawodowego i rodzinnego oparty jest na konkretnym
schemacie oraz narzędziach. Praca z rodzicem rozpoczyna się diagnozą, dokonywaną
przy pomocy Zeszytu Indywidualnego Bilans–Balans.
Etap ten umożliwia korzystającym z takiego wsparcia rodzicom ocenę swoich barier
i problemów w osiągnięciu równowagi. Bilans–Balans jest narzędziem szczególnie
pomocnym na pierwszym etapie pracy z rodzicami. Został skonstruowany jako
zestaw ćwiczeń, który ma na celu pomoc rodzicom w dokonaniu autodiagnozy –
to znaczy w zrozumieniu swojej sytuacji w obszarze pracy, nauki i rodziny oraz
w przygotowaniu się do podjęcia decyzji o zmianach w swoim życiu.
Po dokonaniu autodiagnozy następuje seria kilku sesji coachingowych, w trakcie
których opracowywana i wdrażana jest strategia pokonywania zidentyfikowanych
ograniczeń – tak zwany Indywidualny Plan Godzenia Życia Zawodowego
i Rodzinnego. Zasadniczym celem omawianego tu procesu coachingowego jest
budowanie u rodziców aktywnych postaw, charakteryzujących się przekonaniem, że
„rozwiązanie problemów tkwi w nich samych i tylko oni mogą być autorami swego
sukcesu”.
Narzędziem uzupełniającym pracę w ramach usługi coachingu godzenia życia
zawodowego i rodzinnego jest Klub Rodzica, czyli inicjatywa ukierunkowana
na angażowanie rodziców obecnych w społeczności akademickiej w tworzenie
nieformalnej sieci wsparcia i rozwoju. Klub Rodzica to – krótko mówiąc – miejsce
spotkań rodziców, podczas których, często razem z dziećmi, wypracowują
metody współpracy, wymiany usług (tzw. Bank godzin) wzajemnego pomagania
sobie w pokonywaniu barier utrudniających godzenie obowiązków związanych
z rodzicielstwem, edukacją czy pracą zawodową.
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Usługa coachingu godzenia życia osobistego i zawodowego została szczegółowo
opisana w Podręczniku, który jest dostępny na stronach internetowych
Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU (www.plineu.org). Podręcznik
jest przygotowany w formie interaktywnej aplikacji, która umożliwia swobodne
poruszanie się po jego zasobach i szybkie docieranie do interesujących czytelnika
treści. W podręczniku znajdują się instrukcje korzystania z narzędzi opisanych
powyżej, materiały trenerskie wspierające pracę grupową, a także wiele innych,
cennych informacji, które mogą być na co dzień wykorzystywane przez doradców
zawodowych i trenerów akademickich biur karier. Gorąco zachęcamy do zapoznania
się z Podręcznikiem coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego i do
włączenia jego zastosowania w politykę kształtowania uczelni przyjaznej rodzicom.

UCZELNIA PRZYJAZNA RODZICOM
– LAUREACI KONKURSU

Poniżej prezentujemy opis działań i przykładowe rozwiązania funkcjonujące
w szkołach wyższych wyróżnionych w konkursie dobrych praktyk „Uczelnia
Przyjazna Rodzicom”13.
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
Dla rodziców studiujących w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania istnieje wiele
rozwiązań organizacyjnych, ułatwiających godzenie nauki z wychowywaniem
dziecka. Student będący rodzicem może skorzystać z urlopu wychowawczego,
możliwości przedłużania sesji egzaminacyjnej, indywidualnej organizacji studiów
oraz indywidualnego planu studiów. Rodzice są indywidualnie traktowani przez
władze uczelni i pracowników. Mają dużą elastyczność w studiowaniu, mogą brać
udział w wykładach online.
Uczelnia dba o udogodnienia infrastrukturalne takie, jak: podjazdy dla wózków,
windy, przewijaki w toaletach. W budynkach uczelni są wydzielone miejsca dla matki
karmiącej piersią. W czytelni i dziekanacie znajdują się kąciki zabaw dla dzieci.
Uczelnia planuje otworzyć punkt przedszkolny, do którego będą mogły uczęszczać
także dzieci doktorantów i studentów.

13 Opis działań i rozwiązań prowadzonych przez uczelnie wyróżnione w konkursie dobrych praktyk „Uczelnia
Przyjazna Rodzicom” został przygotowany na podstawie informacji podanych w ankietach konkursowych
przez przedstawicieli uczelni. Prezentacja uczelni w kolejności alfabetycznej.
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UAM Collegium Polonicum w Słubicach
Collegium Polonicum w Słubicach kilka lat temu przyłączyło się do inicjatywy
Uniwersytetu Europejskiego Viadrina „Familiengerechtehochschule” („Uczelnia
wyższa przyjazna rodzinie”) i we współpracy z Viadriną oraz korzystając
z jej doświadczeń podjęło szereg działań polegających na zwiększeniu atrakcyjności
uczelni wśród rodzin i uczynienia Collegium Polonicum przyjaznym rodzinie.
W biurach spraw studenckich powstały kąciki dla dzieci: stolik i krzesełka
z zabawkami, przy którym pociecha studenta czy studentki może się pobawić,
podczas gdy rodzic wyjaśnia swoje sprawy. W toaletach – zarówno w damskich
jak i męskich – znalazły się przewijaki, a w stołówce jest kącik zabaw dla dzieci.
W budynku Collegium Polonicum znajduje się również sala wyposażona
w stanowisko do pracy, w której rodziny w sytuacji kryzysowej mogą zająć
się dzieckiem lub zostawić je odpłatnie pod profesjonalną opieką. Poprzez te
działania Collegium Polonicum chce wzmocnić swoją atrakcyjność dla studentów
i wykładowców oraz pozostałych pracowników i pragnie wesprzeć studentów
mających własną rodzinę, aby umożliwić im ukończenie studiów i zapobiec
przerwaniu studiów z powodu ich sytuacji rodzinnej. Natomiast swym pracownikom
uczelnia chce oferować takie warunki pracy, nauczania i badań, które uwzględniają
ich osobistą sytuację rodzinną.
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Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jagielloński podejmuje starania, by budynki, w których odbywają się
zajęcia, w pierwszej kolejności były wyposażone w podjazdy dla wózków i windy.
W ramach projektu „Przestrzeń MAMY i dla TATY”, którego celem jest udostępnianie
bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni dla rodziców z małymi dziećmi, którzy studiują
i pracują w Instytucie Pedagogiki UJ, powstały miejsca przyjazne rodzicom.
W głównym budynku Instytutu Pedagogiki pokój dla rodziców wyposażony
jest w przewijak, szafkę dla dzieci, krzesełko do karmienia, zabawki edukacyjne
i materiały informacyjne dla rodziców. Co ważne, pokój jest dostosowany również do
prowadzenia konsultacji ze studentami w obecności dzieci.
Pokój przyjazny rodzicom znajduje się także w Instytucie Ekonomii i Zarządzania UJ.
W pokoju znajdują się: przewijak, sofy, lodówka oraz łazienka z prysznicem. Z pokoju
(szczególnie podczas weekendów – w trakcie zajęć na studiach niestacjonarnych)
korzysta jednocześnie kilka rodzin – zwłaszcza ojców, zajmujących się dziećmi, gdy
matki są obecne na zajęciach.
Od 2013 roku działa niepubliczne przedszkole naukowe założone przez uniwersytecką
spółkę celową Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. Pierwszeństwo w przyjęciu
do przedszkola mają dzieci pracowników, doktorantów i studentów UJ. Przedszkole
oferuje możliwość (po wcześniejszym umówieniu się) pozostawienia dziecka pod
opieką na jedną lub kilka godzin.
Uniwersytet oferuje także specjalistyczne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
w sytuacjach trudnych związanych z macierzyństwem i ojcostwem (Doradztwo
Pedagogiczne PROFICIO).
Na Uniwersytecie od 2010 roku działa Pełnomocnik Rektora UJ ds. bezpieczeństwa
studentów i doktorantów, którego zadaniem jest m.in. prowadzenie strony internetowej
z informacjami nt. miejsc, w których można otrzymać pomoc w różnych sytuacjach
oraz reagowanie na sytuacje zgłaszane przez osoby studiujące i pracujące na Uczelni,
udzielanie pomocy studentom i doktorantom, w tym także będącym rodzicami. Na
stronie www.bezpieczny-student.uj.edu.pl w zakładce „Gdzie szukać pomocy?”
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Rodzice studiujący na Uniwersytecie Łódzkim mogą korzystać z wielu rozwiązań
organizacyjnych, ułatwiających godzenie nauki z wychowywaniem dziecka.
W regulaminach studiów zostały zawarte zapisy odnoszące się bezpośrednio do
sytuacji osób mających dzieci.
W budynkach wszystkich wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego znajdują się
windy oraz podjazdy ułatwiające dostęp do budynków. W niektórych budynkach
uniwersyteckich są specjalne pokoje dla matki z dzieckiem, przystosowane dla
potrzeb matek karmiących piersią, wyposażone w przewijak oraz miejsce zabaw.
Uniwersytet Łódzki prowadzi również Uniwersytet Łódzki dla Dzieci. Projekt powstał
z myślą poszerzenia obecnej oferty edukacyjnej Łodzi Akademickiej adresowanej
do dzieci w wieku 7-12 lat. Program obejmuje także serie spotkań skierowanych do
rodziców z zakresu wychowania i kształtowania postaw u najmłodszych. Zajęcia
prowadzone są przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Łódzkiego i Studenckie
Koła Naukowe oraz przedstawicieli instytucji, które są Partnerami Uniwersytetu
Łódzkiego dla Dzieci.
W 2012 roku dzięki inicjatywie władz Uczelni, które odpowiedziały na potrzeby
pracowników i studentów, powstało Przedszkole Uniwersytetu Łódzkiego. Siedzibą
Przedszkola jest XIII Dom Studenta mieszczący się przy ul. Rodzeństwa Fibaków 13,
w którym placówka zajmuje kilka pomieszczeń na parterze budynku.
Na Uniwersytecie Łódzkim planowane jest uruchomienie punktów opieki nad
dziećmi dla studentów studiów podyplomowych i kursów dokształcających, tak aby
umożliwić dokształcanie rodzicom przebywającym na urlopach rodzicielskich czy
wychowawczych.
Władze Uczelni są bardzo przychylnie nastawione do małych dzieci oraz w miarę
swoich możliwości wspierają pracowników oraz studentów w opiece oraz wychowaniu
najmłodszych.
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Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dla studentów będących rodzicami Uniwersytet Śląski przewidział specjalne
udogodnienia. Wprowadził przepisy regulujące status i sprawy studentów i studentek
oraz doktorantów i doktorantek w zakresie możliwości starania się o urlop dla potrzeb
opieki nad dzieckiem oraz urlop w przypadku urodzenia dziecka.
Uniwersytet Śląski może pochwalić się rozbudowaną infrastrukturą i rozwiązaniami
takimi, jak: podjazdy, windy, platformy, pochylenia płaszczyzny drogi wejściowej do
budynków itp.
Uczelnia posiada w trzech miastach akademickich: Katowicach, Sosnowcu
i Cieszynie, własne Osiedla Akademickie, w których dostępne są pokoje w Domach
Studenckich. Na każdym Osiedlu znajdują się pokoje, w których warunki mieszkalne
są dostosowane do potrzeb rodzin z dziećmi.
Z myślą o ułatwieniu studentom, doktorantom i pracownikom Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach powrotu do pracy po urlopach macierzyńskich, ojcowskich
i wychowawczych, Uniwersytet Śląski we współpracy z Fundacją Ekologiczną –
Wychowanie i Sztuka „Elementarz” podjął starania o utworzenie przyzakładowego
żłobka. Żłobek funkcjonuje od kwietnia 2013 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem
ze strony społeczności akademickiej. Siedziba prowadzenia żłobka mieści się
w Katowicach-Ligocie na Osiedlu Akademickim UŚ. Miejsce prowadzenia działalności
wspierającej opiekę nad dzieckiem jest szczególnie istotne dla studentów. W okolicy
żłobka funkcjonują trzy Domy Studenta i ze względu na bliskość i dostępność jego
siedziba stała się bardzo atrakcyjna.
Dzięki prężnie rozwijającemu się Centrum Obsługi Studenta coraz bardziej widoczna
staje się pomoc kierowana do tej grupy odbiorców. W Centrum funkcjonuje całoroczne
wsparcie psychologiczne, z którego mogą korzystać rodzice-studenci i doktoranci,
szczególnie w okresie kryzysów emocjonalnych i zwiększonej podatności na depresje.
Dodatkowo w ramach Centrum Obsługi Studenta funkcjonuje portal internetowy
Serwis Więc Jestem!, który ma za zadanie wspieranie młodych ludzi w okresie
studiowania pod względem wszystkich dziedzin życia, w tym również rodziny
(http://wiecjestem.us.edu.pl/rodzice).
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Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu dba o to, by studenci zdobywali wiedzę
w życzliwej, partnerskiej atmosferze. Studenci będący rodzicami mogą liczyć na
indywidualizację kształcenia (Indywidualna Organizacja Studiów oraz dodatkowo
możliwość indywidualnej organizacji sesji zaliczeniowej) oraz wsparcie materialne.
W budynku Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu został wydzielony specjalny
pokój, w którym mamy karmiące piersią mogą w swobodny sposób, bez stresu
czy zażenowania nakarmić swoją pociechę. W budynku WSH, na każdym z pięter
w damskich toaletach są przewijaki. W dziekanacie i bibliotece stworzono specjalne
kąciki dla maluchów. W czasie gdy rodzic załatwia sprawę w dziekanacie lub
poszukuje materiałów naukowych, dziecko może porysować, pobawić się zabawkami
czy poprzeglądać książeczki dla dzieci.
Studenci będący młodymi rodzicami mogą korzystać z indywidualizacji procesu
kształcenia, poprzez kursy e-learningowe i udział w zajęciach online. Dodatkowo
Uczelnia przewiduje zniżki dla rodziców, obejmujące opłaty na studiach licencjackich
i magisterskich, podyplomowych oraz na zajęcia w ramach Akademii Rodzinnej WSH,
której oferta jest dedykowana dzieciom i młodzieży szkolnej. Akademia Rodzinna
WSH prowadzi także warsztaty i wykłady dotyczące zagadnień wychowywania
dzieci prowadzone przez psychologów, pedagogów, lekarzy. Uczelnia organizuje
corocznie imprezy mikołajkowe dla dzieci studentów i pracowników.
WSH jako jedna z niewielu uczelni, w ramach regularnie prowadzonych badań
(badania ankietowe prowadzone w systemie wirtualnego dziekanatu, konsultacje
z Samorządem Studenckim) monitoruje potrzeby studentów będących rodzicami
poprzez dedykowane pytania odnoszące się do kwestii rodzicielstwa i organizacji
studiów dla młodych matek i ojców. W odpowiedzi na rosnące potrzeby studentów
i pracowników, WSH planuje uruchomienie punktu przedszkolnego przy Uczelni.
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Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
W Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej funkcjonuje program „Mama
i Tata idą na studia”, który umożliwia młodym rodzicom godzenie obowiązków
rodzicielskich ze zdobywaniem wykształcenia i podnoszeniem kwalifikacji.
Na podstawie umowy partnerskiej z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej oraz
Zarządzenia nr 45/2013/2014 i Regulaminu „Dąbrowska Rodzinka.pl” studenci WSB
posiadający co najmniej dwoje dzieci i legitymujący się kartą „Dąbrowska Rodzinka.
pl” mają możliwość korzystania ze specjalnych bonifikat obejmujących studia
dzienne, zaoczne, podyplomowe, kursy oraz Uniwersytet Dziecięcy. Obecnie trwa
procedura przystąpienia Uczelni do programu Karta Dużej Rodziny.
W ramach programu „Mama i Tata” Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
raz w roku prowadzi ankiety monitorujące ilość studentów posiadających dzieci
(w tym także dzieci niepełnosprawnych), a także potrzeby rodziców w zakresie opieki,
godzenia obowiązków rodzinnych, zawodowych z kształceniem i rozwijaniem pasji.
Wyniki badania są podstawą do projektowania nowych działań (a także ulepszenia
istniejących) mających na celu godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym
i edukacją.
W ramach projektu „Mama i Tata idą na studia”, m.in. w głównym holu Uczelni,
w Dziekanacie, Bibliotece i Klubie Studenckim działają tzw. „Strefy Dzieci” wyposażone
w dywaniki, kolorowe stoliki, krzesełka, piłki, kredki, kolorowanki, klocki itp. Na Uczelni
funkcjonuje tzw. Pokój Rodzinny, gdzie dziecko można nakarmić i przewinąć.
Studenci oraz pracownicy Uczelni mogą skorzystać z oferty partnerskich żłobków
i przedszkoli (najbliższy z nich znajduje się 30 metrów od siedziby WSB). Placówki
oferują rodzicom-studentom specjalne zniżki (do 50 proc.) oraz opiekę weekendową.
Obecnie Uczelnia prowadzi rozmowy z Sanepidem związane z organizacją na terenie
Uczelni Punktu Opieki/ Świetlicy dla dzieci studentów i pracowników.
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Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Studenci będący rodzicami mogą skorzystać z Indywidualnej Organizacji Studiów,
zapomogi, oraz zniżek opłat za studia. Wszystkie świadczenia są gwarantowane
stosownymi zapisami w Regulaminie Studiów WSG, w którym znajdują się zapisy
dotycząco bezpośrednio studentów–rodziców.
Infrastruktura Uczelni jest w pełni przystosowana do potrzeb osób z małymi dziećmi.
Prawie we wszystkich budynkach znajdują się podjazdy dla wózków a najwyższy
budynek wyposażony jest w windę. Na Uczelni znajduje się pokój przeznaczony
tylko i wyłącznie dla mam karmiących piersią. W pokoju tym jest wygodny fotel do
karmienia oraz dostęp do bieżącej wody. Dodatkowo na Uczelni jest miejsce, gdzie
można w bezpieczny sposób przewinąć dziecko oraz trzy sale zabaw wyposażone
w łazienki dla dzieci.
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy posiada Przedszkole Akademickie, które
jest przedszkolem zakładowym na najwyższym europejskim poziomie. Przedszkole
zapewnia opiekę dzieciom studentów, doktorantów i pracowników Uczelni.
W najbliższym czasie Uczelnia planuje otworzyć punkt żłobkowy. Potrzeba otwarcia
tego typu placówki wynika z analizy potrzeb studentów, z których coraz więcej ma
dzieci w wieku do lat 3.
WSG w Bydgoszczy organizuje także półkolonie dla dzieci, ferie zimowe, kursy
i szkolenia w zakresie wychowywania dla rodziców.
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Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Budynki Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu są pozbawione barier
architektonicznych, w pełni przystosowane do potrzeb osób z małymi dziećmi.
W budynku A znajduje się winda z szerokimi drzwiami, na każdej kondygnacji
znajdują się specjalne, szerokie toalety i miejsca wydzielone do przewijania dzieci.
Do dyspozycji studentów znajduje się wózkarnia oraz pokój studentów, z możliwością
przygotowania ciepłych posiłków. Na terenie kampusu znajdują się liczne miejsca
wypoczynku (z ławkami) oraz bezpieczny plac zabaw dla dzieci.
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu posiada w pełni elektroniczny system
obsługi studentów (e-dziekanat). Dzięki temu rozwiązaniu wszystkie sprawy
administracyjne związane z procesem studiów mogą być załatwiane online, bez
konieczności osobistej wizyty studenta w dziekanacie. Osoby z małymi dziećmi
nie muszą specjalnie odwiedzać dziekanatu dla załatwienia spraw studenckich.
W przypadku wizyty studenta z małym dzieckiem bądź kobiety w ciąży należy
zaznaczyć, że pracownicy Biura Obsługi Studiów są właściwie przygotowani (m.in.
w efekcie szkoleń wewnętrznych) i wykazują się właściwą wrażliwością na potrzeby
studentów o specjalnych wymaganiach (w tym osoby z małymi dziećmi).
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie przygotowała specjalną ofertę
studiów wspomaganych e-learningiem, które są szczególnie dedykowane osobom
o ograniczonej dyspozycyjności; ta forma studiów pozwala kobietom w ciąży oraz
osobom z małymi dziećmi kontynuować studia i połączyć je z opieką nad dzieckiem.
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Dodatkowo spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursu postanowiła wyróżnić
Uczelnie, które stosują wybrane rozwiązania ułatwiające młodym rodzicom studiowanie
i pracę naukową, są wrażliwe na ich potrzeby oraz otwarte na wprowadzanie zmian,
które sprzyjają godzeniu życia rodzinnego z nauką.

Wyróżnienia za udział ww Konkursie Dobrych Praktyk
„Uczelnia Przyjazna Rodzicom”:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
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