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Prezentare generală a studiului de caz
Universell din Norvegia este Coordonatorul Național al Accesibilității la Învățământul Superior.
Universell sprijină elevii cu dizabilități contribuind la o mai bună accesibilitate la învățământul
superior prin:

•

Oferirea de informații și cunoștințe despre design-ul universal ca un termen academic
și strategic în învățământul superior.

•

Implementarea design-ului universal ca o temă în curriculum-urile corespunzătoare.

•

Sprijinirea Comitetelor Mediilor de Învățare la instituțiile de învățământ superior din
Norvegia.

Coordonatorul Național al Accesibilității la Învățământul Superior (acum Universell) a fost
fondat de Ministerul Norvegian al Educației în 2003. Universell este asociat organizational cu
Universitatea de Științe din Norvegia și cu Universitatea de Științe și Tehnologie (NTNU).

Din 2007 Universell a avut o responsabilitate specială pentru furnizarea de informații privind
design-ul universal în învățământul superior. Începând cu anul 2009 Universell a primit
responsabilitatea de a coordona comitetele mediilor de învățare la instituțiile de învățământ
superior.
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Ca un exemplu de activități din Universell, O conferință internațională s-a organizat în
Stockholm (13 – 15 Mai 2014) denumită “Building Bridges-“ between yesterday and
tomorrow” - Construind Poduri intre ieri si azi”. Conferința a fost organizată de către
Universell, Universitatea din Stockholm și Karolinska Institutet în colaborare cu Rețeaua
europeană LINK cu tema de a include mediile de învățare în învățământul superior.
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