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Katowice, 25 września 2020 r.  

 

 

Ogłoszenie rekrutacji do projektu   

„Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowanie” 

w ramach Programu kształcenia studentów  

 
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach ogłasza rekrutację do projektu „Klucz do dostępności - Uniwersalne 

projektowanie” dla studentów WST w Katowicach. 

  

W ramach Programu kształcenia studentów uczestnicy będą mieli możliwośd wzięcia udział w atrakcyjnych 

zajęciach z zakresu projektowania uniwersalnego, które będą realizowane w ramach zmodyfikowanych 

programów kształcenia. Uczestnictwo w nich umożliwi studentom pogłębienie wiedzy na temat oczekiwao 

osób ze szczególnymi potrzebami (np. osób starszych, osób z niepełnosprawnościami) w zakresie projektowania 

produktów/usług oraz praktycznie zastosowanie zasad projektowania uniwersalnego. Wyposaży to ich 

w wiedzę i umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej, związane z projektowaniem/świadczeniem 

usług w sposób zorientowany na użytkownika.  

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 

Co warto wiedzied o projekcie „Klucz do dostępności – uniwersalne projektowanie”? 

 

Projekt „Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowanie”  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś 

Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i Rozwoju, 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.  

 

Cel główny projektu to podniesienie kompetencji u studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 

dotyczących stosowania rozwiązao opartych na koncepcji projektowania uniwersalnego oraz u osób należących 

do kadry dydaktycznej Uczelni w zakresie nauczania w tym obszarze. W ramach przedsięwzięcia przewidziane 

są działania odnośnie modyfikacji programów kształcenia poprzez wprowadzenie zajęd dla studentów 

z projektowania uniwersalnego oraz podnoszenia kompetencji kadry dydaktycznej w ramach szkoleo 

i warsztatów.  

 

Projekt realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2023 r. 

 

Co zyskuję dzięki udziałowi w projekcie? 

Uczestnicy Programu będą mieli okazję wziąd udział w zajęciach odnoszących się do tematyki projektowania 

uniwersalnego, które będą się odbywały według zmodyfikowanych programów kształcenia na kierunkach:  

a) Architektura I stopnia,  
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b) Architektura Wnętrz I i II stopnia,   

c) Wzornictwo I stopnia,  

d) Budownictwo I i II stopnia 

e) Informatyka I stopnia.  

Zajęcia będą prowadzone przez kadrę dydaktyczną przeszkoloną w obszarze projektowania uniwersalnego, 

z wykorzystaniem atrakcyjnych narzędzi (np. symulatorów ograniczeo sprawności w technologii wirtualnej 

rzeczywistości czy symulatorów rzeczywistych). W programach zajęd znajdą się m.in.: wykłady, dwiczenia, 

zajęcia seminaryjne, zajęcia symulacyjne i projektowe. Planowane są również warsztaty z wykorzystaniem 

technologii wirtualnej rzeczywistości, które wprowadzą uczestników w rolę osób z ograniczeniami narządów 

ruchu lub zmysłów ruchu, w określonych sytuacjach życia codziennego (np. udział w symulacji odczud osoby 

niedowidzącej oczekującej na przystanku autobusowym czy osoby starszej z ograniczeniami ruchowymi, 

próbującej załatwid sprawę urzędową w niedostosowanym obiekcie użyteczności publicznej). 

Udział w zajęciach pozwoli m.in. na zrozumienie istoty ograniczeo z jakimi borykają się niektórzy użytkownicy 

produktów i usług, uwrażliwi na pozatechniczne aspekty i skutki wpływu środowiska zbudowanego na 

człowieka o zróżnicowanej sprawności/odmiennych potrzebach oraz nabycie umiejętności pracy w zespole 

interdyscyplinarnym i prowadzenie procesu projektowego w partycypacji z ostatecznymi użytkownikami 

zastosowanych rozwiązao. Są to kompetencje niezbędne dla konkurencyjnego pracownika odpowiadającego na 

potrzeby współczesnej gospodarki, a także znającego aktualne trendy i wymogi prawne w obszarze 

projektowania. 

Program kształcenia studentów z zakresu projektowania uniwersalnego obejmuje łącznie 3 moduły 

o zróżnicowanym stopniu specjalizacji. Cele poszczególnych modułów to: 

- Moduł I – wprowadzenie w temat szeroko rozumianej dostępności i uświadomienie różnorodnych 

potrzeby społecznych użytkowników, 

- Moduł II – zdobycie praktycznych umiejętności wdrażania zasad projektowania w pracy zawodowej, 

- Moduł III – pogłębienie interdyscyplinarnej wiedzy na temat projektowania włączającego, służącego 

wyrównywaniu szans osób ze szczególnymi potrzebami. 

 

Moduł I i II realizowany jest na studiach I stopnia. Studenci studiów II stopnia będą uczestniczyd we wszystkich 

trzech modułach. 

 

Szczegółowe terminy zajęd w ramach każdego modułu i kierunku określone zostaną w harmonogramach form 

wsparcia w projekcie, które udostępnione zostaną na stronie:  

http://www.wst.com.pl/projekty_unijne/klucz_dostepnosci w zakładce: „Harmonogramy form wsparcia”.  

 

Kto może wziąd udział w rekrutacji? 

 

Rekrutacja skierowana jest do studentów WST w Katowicach zainteresowanych zwiększeniem swoich 

kompetencji w zakresie projektowania uniwersalnego, którzy rozpoczęli, w roczniku wymienionym poniżej: 

a) Architektura I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne), rocznik 2018/2019,  

http://www.wst.com.pl/projekty_unijne/klucz_dostepnosci
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b) Architektura Wnętrz I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne), rocznik 2018/2019,   

c) Architektura Wnętrz II stopnia (studia niestacjonarne), rocznik 2019/2020,    

d) Wzornictwo I stopnia (studia niestacjonarne), rocznik 2018/2019,  

e) Budownictwo I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne), rocznik 2018/2019, 

f) Budownictwo II stopnia (studia niestacjonarne), rocznik 2019/2020,    

g) Informatyka I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne), rocznik 2018/2019. 

 

Jak mogę wziąd udział w rekrutacji? 

 

Aby wziąd udział w rekrutacji należy zapoznad się z dostępnym poniżej Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa 

w Projekcie „Klucz do dostępności - uniwersalne projektowanie” w ramach Programu kształcenia studentów 

oraz uzupełnid i dostarczyd wymienione poniżej dokumenty rekrutacyjne. Dokumenty rekrutacyjne można 

dostarczyd drogą internetową, pocztową oraz osobiście do Biura projektu w terminie poprzedzającym 

rozpoczęcie zajęd. 

 

Dokumenty rekrutacyjne obejmują: 

a) deklarację udziału w projekcie, 

b) formularz rekrutacyjny, 

c) oświadczenie uczestnika projektu. 

  

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje: 

a) złożenie w terminie i w sposób określony w ogłoszeniu o naborze kompletu poprawnie wypełnionych 

i własnoręcznie podpisanych dokumentów rekrutacyjnych wskazanych powyżej, 

b) spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych wskazanych w Regulaminie. 

 

O zakwalifikowaniu Organizator informuje kandydatów drogą mailową, telefonicznie, osobiście, ewentualnie 

pisemnie. Warunkiem udziału w projekcie jest podpisanie Umowy uczestnictwa w projekcie oraz potwierdzenie 

zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

 

Gdzie znajdę bliższe szczegóły na temat trwającej rekrutacji i projektu? 

 

Bliższe informacje na temat rekrutacji, w tym dotyczące procedury wyboru uczestników projektu i możliwości 

odwołania od jej wyników, jak również praw i obowiązków uczestników projektu można znaleźd w Regulaminie 

rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowanie” w ramach Programu 

kształcenia studentów.  

 

W przypadku dodatkowych pytao prosimy o kontakt z Zespołem projektu pod numerem telefonu tel. 510 057 

99 lub mailowo na adres: oliwia.szewczyk@wst.com.pl 

 

Biuro Projektu mieści się w pok. A013 na terenie Uczelni. 


