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Opis projektu:
Edukacja prawnicza napotyka czasem na osobliwe wyzwania. Niewątpliwie takim wyzwaniem
jest przyjęcie na studia doktorancie osoby z autyzmem. Autyzm jest zaburzeniem coraz częściej
diagnozowanym na świecie. To złożone zaburzenie neurologiczne, jedne z najistotniejszych zaburzeń
rozwojowych. Osoby autystyczne z reguły są niepełnosprawne sensorycznie, często intelektualnie, a
także posiadają obniżoną sprawność funkcjonalno-społeczną oraz komunikacyjną.
Autyści mający problem z komunikowaniem się z otoczeniem są najczęściej edukowani w
szkołach specjalnych, po ukończeniu których nie przewiduje się kształcenia na studiach wyższych. Ich
potencjał jest przez to ograniczony, a zdolności nie są rozwijane, przez co nie mogą być oni atrakcyjni
na rynku pracy. Samodzielność autystów jest więc ograniczona nie tylko ze względu na zaburzenia,
ale też brakiem perspektyw na samo-utrzymanie się. Są jednak osoby ambitne, które dzięki wsparciu
rodziny i życzliwych osób, realizują swoje marzenia. Jedną z takich osób jest Pan Maciej Oksztulski,
któremu dedykowany jest niniejszy interdyscyplinarny projekt badawczy.
Punktem wyjścia projektu jest rozpoczęcie studiów doktoranckich przez Pana Macieja
Oksztulskiego. To pierwszy autysta niemówiący w Polsce, który zdał maturę i dostał się na studia. W
2015 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i dostał się tam na
studia doktoranckie.
W ramach projektu interdyscyplinarny zespół badaczy zajmuje się m.in. opracowaniem i
wdrożeniem w życie metod, które nie tylko pozwolą Panu Maciejowi Oksztulskiemu na ukończenie
studiów doktoranckich oraz ułatwią jego zatrudnienie. Projekt docelowo ukierunkowany jest na
pomoc nie tylko Maciejowi Oksztulskiemu, ale na polepszenie sytuacji życiowej każdej osoby, która
została dotknięta autyzmem.
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