Uczelnie bez dyskryminacji
– wdrażanie systemowych rozwiązań rzecz
równego traktowania w uczelniach w Polsce.
Zaproszenie na seminarium.
13 listopada 2018 r., godz. 10:00 - 17:00
Ośrodek Badań nad Mediami
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, ul. Jęczmienna 9, sala 1
Pracujesz na uczelni? Studiujesz? Działasz w organizacji studenckiej? Prowadzisz portal studencki,
gazetę lub radio? Interesujesz się tematyką równego traktowania? Zastanawiasz się jak poruszyć
temat molestowania i dyskryminacji na swojej uczelni? Chcesz współpracować z innymi, by uczelnie
były przyjaznymi, bezpiecznymi i wspierającymi miejscami pracy i rozwoju?
Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
fundacja Autonomia
Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej
zapraszają na seminarium pt. „Uczelnie bez dyskryminacji – wdrażanie systemowych rozwiązań rzecz
równego traktowania w uczelniach w Polsce”, które odbędzie się w związku z obchodami Światowego
Dnia Nauki dla Pokoju i Rozwoju ONZ (10 listopada) oraz setnej rocznicy podpisania dekretu
znoszącego dyskryminację kobiet w dostępie do prawa wyborczego.

1. Tematyka seminarium






Podczas seminarium zajmiemy się następującymi zagadnieniami:
Czy polskie uczelnie dbają o to, by być miejscami wolnymi od dyskryminacji, przemocy
motywowanej uprzedzeniami, molestowania?
Co się dzieje, kiedy dochodzi do naruszeń w tym obszarze?
Jakie przyjmuje się rozwiązania, aby im zapobiegać, skutecznie na nie reagować oraz
wspierać osoby, które ich doświadczyły?
Jaką rolę mają do odegrania osoby studiujące, kadra akademicka i zarządzająca, a także
najbliższe środowisko społeczne uczelni?
Jak wspierać społeczność akademicką w budowaniu dostępnej i bezpiecznej przestrzeni,
służącej rozwojowi i nauce?

2. Kontekst
Istotnym kontekstem dla seminarium są m.in. sytuacje molestowania seksualnego na uczelniach w
Polsce (oraz wyniki badań na ten temat), przypadki ataków na studentki i studentów zagranicznych,
międzynarodowa kampania #metoo, oraz trwająca reforma szkolnictwa wyższego.

3. Co możesz zyskać, biorąc udział w seminarium
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Dzięki udziałowi w seminarium:
 poznasz prawne konteksty takich pojęć jak: dyskryminacja, molestowanie, mobbing; dowiesz
się jak identyfikować dyskryminację i molestowanie seksualne w środowisku akademickim,
 dowiesz się, jakie działania antydyskryminacyjne realizowane są obecnie na polskich
uczelniach,
 zdobędziesz wiedzę na temat systemowych rozwiązań antydyskryminacyjnych dla uczelni
(m.in. Standardu Antydyskryminacyjnego dla Uczelni),
 zdobędziesz argumenty i wiedzę wspierającą Cię w podejmowaniu inicjatyw na rzecz
równości i bezpieczeństwa w swoim środowisku,
 poznasz ekspertki i ekspertów, osoby, które pomogą Ci w działaniach.
Osoby uczestniczące w seminarium otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych i zaświadczenie.

4. Informacje organizacyjne, zapisy
Szczegółowy program seminarium zostanie ogłoszony do dnia 10 października br.
Na zgłoszenia czekamy do 20 października 2018 r.
Ilość miejsc jest ograniczona! Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o wypełnienie
formularza rejestracyjnego:
https://goo.gl/forms/fNZXHKK0uTKRdMRG3
Możliwe jest wypełnienie formularza z naszą asystą - prosimy o telefon: 669-337-404.
Przesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w seminarium – każda
osoba otrzyma maila zwrotnego. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc, decydować będzie
kolejność potwierdzonych zgłoszeń.
Opłata za udział w seminarium
Koszt udziału w seminarium to 150 zł.
Osoby studiujące, przedstawicielki/e NGO, osoby niezrzeszone, prelegenci/tki - 10 zł.
W ramach opłaty seminaryjnej finansowane są: lunch, poczęstunek w trakcie przerw, przygotowanie i
druk materiałów dla osób uczestniczących, a także podstawowe koszty organizacyjne np.
dostosowanie, zwrot kosztów podróży dla ekspertek/ów i in.
Informacja o numerze konta zostanie przekazana mailowo osobom, które zakwalifikowały się na
szkolenie.
Dostosowanie
Seminarium odbędzie się w budynku bez barier architektonicznych.
Osoby zainteresowane tłumaczeniem na/z Polskiego Języka Migowego lub innej formy wsparcia
prosimy o zaznaczenie tego w formularzu rejestracyjnym.
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5. Kontekst inicjatywy

Seminarium jest kontynuacją działań w ramach projektu Uniwersyteckie standardy przeciwdziałania
przemocy i dyskryminacji, zainicjowanego przez Ośrodek Badań nad Mediami UP i fundację
Autonomia, a realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Fundacją na Rzecz
Różnorodności Społecznej oraz Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej. Celem działań grupy
projektowej było przedstawienie rozwiązań o charakterze systemowym, umożliwiających
przeciwdziałanie, diagnozowanie i reagowanie na przejawy przemocy, nierównego traktowania i
dyskryminacji w uczelniach. Efektem prac było opublikowanie w 2015 roku Standardu
antydyskryminacyjnego dla uczelni. To projekt rozporządzenia, w którym uczelnia zobowiązuje się do
prowadzenia działań na rzecz przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji oraz na rzecz wzmacniania
zasady równego traktowania, jako działań kierowanych do całej społeczności akademickiej1.

6. Kontakt
dr Magdalena Stoch, mstoch@up.krakow.pl
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Dokument zawiera rekomendacje dotyczące procedury wdrożenia. Można go pobrać ze strony:
http://badania-media.up.krakow.pl/images/aktualnosci/Standard_antydyskryminacyjny_10_09_2015.pdf
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