
Zarządzenie nr 114 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 4 października 2021 r. 

w sprawie powołania Zespołu ds. projektowania uniwersalnego 

 w ramach projektu Akademia Kształtowania Przestrzeni Dostępnej 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) zarządza się co następuje: 

§ 1.  

W ramach projektu pn. Akademia Kształtowania Przestrzeni Dostępnej w celu realizacji zadań 

związanych z opracowaniem programów kształcenia z zakresu projektowania uniwersalnego 

na kierunkach objętych projektem oraz wypracowania rekomendacji do wdrożenia treści zajęć 

świadomościowych – Moduł I na wszystkich kierunkach prowadzonych na ZUT, powołuje się 

na okres 1 października 2021 roku do 30 września 2023 roku – Zespół ds. projektowania 

uniwersalnego w składzie: 

1) Koordynator ds. projektowania uniwersalnego – dr inż. arch. Katarzyna Krasowska; 

2) Kierownik Symulatorium Dostępności – dr hab. inż. arch. Adam Zwoliński, prof. ZUT; 

3) Specjalista ds. dostępności cyfrowej – dr hab. inż. Marcin Ziółkowski, prof. ZUT; 

4) Koordynator ds. osób z niepełnosprawnością – dr inż. Dominika Plust; 

5) Konsultanci wewnętrzni: 

• dr inż. arch. Mariusz Tuszyński (WA); 

• mgr inż. arch. Agnieszka Lamprecht (WA); 

• dr Katarzyna Cichoń (WE); 

• dr inż. Anna Jabłonka (WBiIŚ).  

§ 2.  

Do zadań Zespołu ds. projektowana uniwersalnego należy w szczególności: 

1) analiza programów kształcenia kierunków objętych projektem pod kątem możliwości wdrożenia 

treści związanych z projektowaniem uniwersalnym; 

2) wypracowanie rekomendacji do zmian w programach kształcenia pod kątem wdrożenia treści 

związanych z projektowaniem uniwersalnym na wszystkich kierunkach kształcenia;  

3) opracowanie programów i efektów kształcenia dla przedmiotów zawierających treści 

projektowania uniwersalnego; 



4) aktywny udział w cyklicznych spotkaniach zespołu oraz wspieranie realizacji działań związanych 

z wdrożeniem przedmiotów dydaktycznych w ramach projektu Akademia Kształtowania 

Przestrzeni Dostępnej.  

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

W zastępstwie Rektora 

prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski 

prorektor ds. nauki 
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