
 
 
 

 

 

Tytuł projektu: „Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu 

dostępny dla wszystkich” 

 

Numer projektu: POWR.03.05.00-00-A039/21 

Dofinansowanie: 2 289 650,00 

Środki UE: 1 929 717,02 

Dotacja celowa: 291 132,98  

Wkład własny: 68 800,00 

Okres realizacji projektu: od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 października 2023 r. 

 

Cel projektu: 

Celem projektu jest wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie świadomości 

i kompetencji kadry z zakresu niepełnosprawności, które mają na celu zapewnienie przez 

uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi 

informatycznych, procedur kształcenia na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów 

kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z 

niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej. 

Planowane efekty projektu: 

W ramach projektu pt.: “Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu 

otwarty dla wszystkich” zostanie zwiększona dostępność Uczelni dla Osób z 

Niepełnosprawnościami i z dysfunkcjami. Działania na rzecz zniwelowania barier i 

wyrównania szans osób z niepełnosprawnością dotyczą następujących obszarów:  

❖ wprowadzenia zmian w zakresie aktów prawnych i procedur 

istniejących w uczelni,  z nakierowaniem na umożliwienie pełnego udziału osób z 

niepełnosprawnością w rekrutacji, funkcjonowaniu, kształceniu, prowadzeniu 

działalności naukowej, w tym powołanie Biura ds. osób z niepełnosprawnością, 

❖ rozwiązań architektonicznych i infrastrukturalnych 

umożliwiających dotarcie do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością i Pełnomocnika 

Rektora ds. osób z niepełnosprawnością, w tym dostosowanie wejść do budynków, 

przejść między budynkami A i B,  oznakowanie pozwalające na komunikację w 

uczelni czytelną dla osób z niepełnosprawnością, wymiana windy w Budynku C 

umożliwiającej dotarcie do Biura Osób z Niepełnosprawnością i Dziekanatów UAP, 



 
 
 

 

 

❖ wdrożenia środowiska wirtualnych laboratoriów, które mają 

wspierać proces kształcenia i  wsparcia edukacyjnego wszystkich studentów UAP oraz 

dostosowanie infrastruktury w zakresie IT w uczelni, 

❖ dostosowanie strony internetowej do standardów WCAG 2.1, 

❖ zwiększenie świadomości na temat niepełnosprawności, działań 

umożliwiających komunikację informacyjną i obsługę osób z niepełnosprawnością w 

uczelni dzięki przeprowadzonym szkoleniom, w których uczestniczyć będą 

pracownicy dydaktyczni UAP oraz kadra zarządzająca i administracyjna uczelni, 

❖ dostosowanie materiałów edukacyjnych do standardu WCAG 2.1 

 

W celu osiągnięcia jak najwyższych standardów w zakresie dostosowania uczelni do potrzeb 

osób z niepełnosprawnością Rektor Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny 

Abakanowicz w Poznaniu podpisał Porozumienie o współpracy z Wielkopolskim 

Stowarzyszeniem Niewidomych na okres od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 października 

2025 r.  

 

Z dniem 1 lutego 2022 r.  Zarządzeniem nr 36/2021/2022 Rektora Uniwersytetu 

Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu w sprawie powołania jednostki 

organizacyjnej pn. Biuro do spraw Osób z Niepełnosprawnością w Uniwersytecie 

Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu została powołana nowa jednostka 

organizacyjna pn. Biuro do spraw Osób z Niepełnosprawnością, które mieści się w 

budynku C uczelni tj. Plac Wielkopolski 9, piętro III, pokój 305. 

Biuro obsługuje p. Artur Adamczak w dniach: 

Poniedziałek w godzinach: od 11.00 do 15.30 

Środa  w godzinach: od 8.00 do 12.00 

Piątek w godzinach: od 8.00 do 13.00 

Kontakt mailowy z pracownikiem biura pod adresem: bon@uap.edu.pl 

Kontakt telefoniczny: 571 278 622 
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