
Studenci z niepełnosprawnością a akty prawa
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu otwarty jest na studentów z niepełnosprawnością. Na przestrzeni lat 
podejmowano regulacje prawne, które zmierzać mają do pełniejszego udziału osób, które studiują lub chcą 
podjąć naukę w naszej uczelni, dlatego:

1. 
powołano Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu – 
na mocy Zarządzenia Nr 11/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 1 października 2019 r.;
http://bip.uap.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/1.pdf

2.
Wprowadzono Regulamin warunków kształcenia osób niepełnosprawnych 
w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu – na mocy Zarządzenia Nr 12/2019/2020 Rektora Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu z dnia 1 października 2019 r.;
http://bip.uap.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/2.pdf

3.
Wprowadzono regulacje dotyczące zapisów do pracowni wolnego wyboru studentów 
z niepełnosprawnościami  na mocy Zarządzenia  nr 93/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu z dnia 23 maja 2019 r.; 
http://bip.uap.edu.pl/wp-content/uploads/2019/06/ZARZ%C4%84DZENIE-NR-93-2018-2019.pdf

4.
Zmieniono Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu – na mocy Zarządzenia Nr 34/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 
27 listopada 2019 r. – zmiany dotyczą również studentów z niepełnosprawnością;
http://bip.uap.edu.pl/wp-content/uploads/2019/12/ZARZ%C4%84DZENIE-NR-34-2019-2020.pdf

5.
Wprowadzono zapis w § 10 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu dla studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów 
podyplomowych stanowiącego załącznik do tekstu jednolitego Uchwały Senatu Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu nr 64/2018/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. odnoszących się do  starań Uniwersytetu o zapewnienie 
warunków do korzystania z oferty edukacyjnej przez osoby z niepełnosprawnością – obecnie tekst jednolity 
stanowi załącznik do:
http://bip.uap.edu.pl/wp-content/uploads/2019/05/Regulamin-studi%C3%B3w-2019.pdf

1.
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http://bip.uap.edu.pl/wp-content/uploads/2019/06/ZARZ%C4%84DZENIE-NR-93-2018-2019.pdf
http://bip.uap.edu.pl/wp-content/uploads/2019/12/ZARZ%C4%84DZENIE-NR-34-2019-2020.pdf
http://bip.uap.edu.pl/wp-content/uploads/2019/05/Regulamin-studi%C3%B3w-2019.pdf


2.

6.
Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Nr 72/2018/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie 
uchwalenia Regulaminu organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne 
pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu 
na rok akademicki 2020/2021 oraz Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Nr 73/2018/2019 
z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacji i przeprowadzania sprawdzianu 
kwalifikacyjnego na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie 
w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021 – zapisy w § 1 ust. 2 Regulaminów 
stanowiących załączniki do uchwał Senatu o treści: „Egzaminy, o których mowa w ust 1 przeprowadzana są 
w postaci sprawdzianu kwalifikacyjnego, którego warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia wynika 
z niniejszego Regulaminu. Warunki i tryb rekrutacji uwzględniają szczególne potrzeby kandydatów na studia, 
będących osobami niepełnosprawnymi”.
http://bip.uap.edu.pl/wp-content/uploads/2019/07/Uchwa%C5%82a-Senatu-nr-72-2018-2019.pdf
http://bip.uap.edu.pl/wp-content/uploads/2019/07/Uchwa%C5%82a-Senatu-nr-73-2018-2019.pdf

Położenie i warunki architektoniczne budynków UAP

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu jest zlokalizowany w 6 budynkach: 

1.
Siedziba Uniwersytetu  – budynek A UAP
z salami dydaktycznymi i zapleczem administracyjnym: Al. K. Marcinkowskiego 29, Poznań;

2.
Budynek B UAP
z salami dydaktycznymi i zapleczem administracyjnym: ul. 23 Lutego 20, Poznań;

3.
Budynek C UAP
z salami dydaktycznymi, biblioteką  i zapleczem administracyjnym: pl. Wielkopolski 9, Poznań;

4.
Budynek D UAP
z salami dydaktycznymi: ul. Solna 4, Poznań;

5.
Budynek E UAP
z salami dydaktycznymi i zapleczem administracyjnym: ul. Wolnica 9, Poznań;

6.
Budynek F UAP
z salami dydaktycznymi: ul. Szewska 16, Poznań. 

Wszystkie budynki znajdują się w ścisłym centrum miasta, w najstarszej jego części, niedaleko
Starego Rynku w Poznaniu.

http://bip.uap.edu.pl/wp-content/uploads/2019/07/Uchwa%C5%82a-Senatu-nr-72-2018-2019.pdf
http://bip.uap.edu.pl/wp-content/uploads/2019/07/Uchwa%C5%82a-Senatu-nr-73-2018-2019.pdf
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Budynek A
- siedziba Uniwersytetu to trzykondygnacyjny budynek, który jest połączony  z Budynkiem B poprzez korytarze 
na I i II piętrze, ponieważ są to budynki sąsiadujące ze sobą. Dostęp do siedziby Uniwersytetu przez osobę z nie-
pełnosprawnością ruchową jest możliwy poprzez Budynek B, dokąd kieruje tablica umieszczona w widocznym 
miejscu przy wejściu do Budynku A. Pozostali studenci niepełnosprawni mogą skorzystać z windy w Budynku 
A, po przekroczeniu samootwierających się drzwi. W holu głównym znajduje się Tablica informacyjna, ponadto 
istnieje możliwość uzyskania informacji od pracowników portierni. 
W budynku A brak toalet dostosowanych do osób poruszających się na wózku, jednak ciągi korytarzowe 
na I i II piętrze umożliwiają dostęp do Budynku B, w którym są one dostępne.

Budynek B
to budynek zmodernizowany i przebudowany, dzięki czemu został dostosowany do potrzeb studentów z nie-
pełnosprawnością. Do budynku prowadzi brama, która dodatkowo wyposażona jest w domofon usytuowany 
na wysokości osoby poruszającej się na wózku. Do budynku prowadzi podjazd z dziedzińca wewnętrznego 
i samootwierające się drzwi. Ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku: drzwi są szerokie, umożliwiają bezpieczne 
poruszanie się, ponadto zainstalowane są 2 windy umożliwiające szybką komunikację między piętrami. Sala 
wykładowa tzw. Atrium jest wyposażona w sprzęt multimedialny i pętlę indukcyjną, ponadto w Budynku B 
znajduje się 6 sal dydaktycznych i drukarnia, które wyposażone są  w stanowiska komputerowe. Toalety w całym 
budynku B są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Budynek jest skomunikowany z siedzibą Uniwersytetu, Budynkiem A,  korytarzami na I i II piętrze, a budynki 
oddzielają drzwi o parametrach zgodnych z zasadami przeciwpożarowymi. 
 
Budynek C
to budynek zmodernizowany i przebudowany, jednak nie spełnia wszystkich standardów dostępności dla osób 
z niepełnosprawnością. Budynek jest wyposażony w windę osobową, korytarze i drzwi do sal są wystarczająco 
szerokie by umożliwić komunikację osobom na wózkach, jednak sama winda nie jest w pełni dostosowana 
zarówno pod kątem wielkości, jak i sterowania. Wejście do budynku następuje bezpośrednio z placu Wiel-
kopolskiego po pokonaniu kilku schodków lub poprzez podjazd dla osób z niepełnosprawnością, który jest 
zlokalizowany od strony wewnętrznej posesji. Dostęp do wewnętrznego dziedzińca następuje poprzez bramę, 
która jest otwierana na czas przejazdu przez pracownika obsługi po zgłoszeniu takiej potrzeby. Osoba niepeł-
nosprawna musi samodzielnie lub za pośrednictwem innej osoby skontaktować się z pracownikiem portierni, 
by skorzystać z możliwości podjazdu.  W budynku C znajduje się biblioteka (parter budynku) z 8 stanowiskami 
komputerowymi, w holu budynku znajdują się urządzenia ułatwiające wyszukanie pozycji bibliotecznych przez 
osoby poruszające się na wózkach, ponadto jest 1 sala wyposażona w 10 stanowisk komputerowych (III p.). Bu-
dynek nie jest oznakowany z zachowaniem czytelności dla osób z niepełnosprawnością. Na IV piętrze budynku 
C znajdują się Dziekanaty oraz obsługa studentów z niepełnosprawnościami w zakresie stypendiów.

Budynek D
jest tylko częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. To budynek objęty nadzorem 
Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków. Budynek nie posiada przystosowanego podjazdu ani komunikacji 
wewnątrzbudynkowej umożliwiającej poruszanie się osób z niepełnosprawnością. Dostępne dla nich są jedynie 
pracownie w pawilonach zlokalizowanych obok budynku głównego.

Budynek E
to budynek 6 – piętrowy z wejściem bezpośrednio z ulicy po pokonaniu kilku schodków, z niewielkim podjaz-
dem dla osób poruszających się na wózkach. Budynek wyposażony jest w windę osobową. Brak tablicy informa-
cyjnej rekompensuje personel portierni.



Budynek F znajduje się w czasowym użytkowaniu UAP. To kamienica zaadaptowana na sale dydaktyczne, 
nie posiadająca windy, ani dostosowanego wjazdu dla osób z niepełnosprawnością.

Biorąc pod uwagę, że uczelnia cały czas się rozwija architektonicznie i przebudowuje lub dostosowuje budynki 
do nowych wymagań związanych m.in. z niepełnosprawnością opisany stan ulega zmianie. Ponadto w miarę 
możliwości, na podstawie sygnałów od studentów i kadry dydaktycznej staramy się jak najbardziej przychylić 
do oczekiwań związanych z umożliwieniem mobilności po obiektach uczelni.

Zdalna komunikacja ze studentami oraz laboratoria

Uczelnia korzysta z systemu Akademus za pośrednictwem strony internetowej www.uap.edu.pl w zakładce 
e-dziekanat. Każdy student zakłada konto w systemie, a następnie komunikuje się z uczelnią za jego pośred-
nictwem. Dostawca usługi zapewnia, że spełnia ona wymogi dla dostępności WCAG. 
W procesie dydaktycznym uczelnia wykorzystuje możliwość tzw. wirtualnych laboratoriów, co oznacza, że studenci 
mają dostęp do narzędzi niezbędnych do pracy za pośrednictwem systemu zdalnego, w którym funkcjonuje 
m. in.  środowisko Adobe CC do obróbki grafiki i animacji oraz system AutoCad  do tworzenia brył przestrzennych. 
Uczelnia cały czas się rozwija w zakresie umożliwiania dostępności za pomocą Internetu do materiałów i treści 
dla studentów. 
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