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Tildeling av stimuleringsmidler 2008 

Universell lyste ut kr. 500 000,- i stimuleringsmidler i 2008. Utlysningen var rettet mot 

utdanninger som var relevant i forhold til den nye plan- og bygningsloven.Universell fikk 

søknader fra fem prosjekt. Tre av disse fikk støtte til sitt arbeid gjennom 

stimuleringsmidler; høgskolene i Gjøvik, Volda og Oslo. 
 

Tildelinger 

Høgskolen i Gjøvik 

Tildelt midler for å bygge opp et laboratorium som skal brukes til forskning, produkstesting og 

undervisning i universell utforming. Anses som et viktig bidrag til forskning og undervisning i 

universell utforming innen disiplinger som arkitektur, bygg, marinteknologi m.fl. Høgskolen i 

Gjøvik åpner for at laboratoriene kan brukes av andre universiteter og høgskoler.  

 

Tildelt kr. 250 000,- 

Høgskolen i Volda 

Tildelt midler for å sette i gang med tiltak for å inkludere universell utforming i det faglige 

innholdet i fagplaner og undervisning ved planleggerutdanningen ved høgskolen. Tiltakene anses 

som svært relevante.  

 

Tildelt kr. 65 000,- 

 

Høgskolen i Oslo 

Tildelt midler til avdeling for ingeniørutdanning ved HiO. Prosjektet som her får støtte er et 

interaksjonslaboratorium (menneske-maskin-interaksjon) til bruk i undervisning og forskning, 

midler til seminar og kurs. 

Tildelt kr. 65 000,- 

I desember 2007 lyste Universell ut kr. 300 000,- og mottok 17 søknader som ble vurdert av 

pådriverenheten i samarbeid med Deltasenteret og Miljøverndepartementet. 9 søkere fikk 

til slutt tildelt midler på tilsammen kr 420 000. Under følger en kort beskrivelse av 

prosjektene som fikk støtte i denne omgang. 

Tildelinger 

Universitetet i Agder – Fakultet for teknologi og realfag 

Utvikling av øvingsopplegg og prosjektoppgaver i universell utforming, samt tilrettelegging for 

gjenbruk av læringsmateriell. 

Tildelt kr. 20.000,- 



 
   

 

Høgskolen i Oslo – Avdeling for helsefag 

Utvikling av permanent modul i UU for tredje årskurs innen ergoterapiutdanningen. 

Tildelt kr. 50.000,- 

 

Høgskolen i Oslo – Avdeling for ingeniørutdanning 

Utvikling av undervisningsmateriell om UU innen undervisning om lys. 

Tildelt kr. 50.000,- 

Midlene ble overført til Høgskolen i Gjøvik i 2008. 

 

Høgskolen i Oslo – Avdeling for ingeniørutdanning, seksjon elektro 

Opprettelse av tverrfaglig kompetansehevende seminar for ansatte. Fokus på UU i fag og 

prosjektoppgaver. 

Tildelt kr. 50.000,- 

 

Høgskulen i Volda – Avdeling for samfunnsfag og historie, institutt for planlegging og 

administrasjon 

Utvidelse av undervisningstilbudet innen UU både for bachelor- og masterstudenter gjennom 

utvidelse av feltstudiet med én dag med fokus på UU, og kompetansehevende tiltak for ansatte. 

Tildelt kr. 45.000,- 

 

Universitetet for miljø- og biovitenskap 

Opprettelse av obligatorisk emne innen UU på det tverrfaglige masterstudiet 

folkehelsevitenskap. 

 

Universitetet for miljø- og biovitenskap 

Styrking av eksisterende fagtilbud om UU i prosjektfag innen landskapsarkitektur. 

Tildelt kr. 100.000,- (for begge prosjektene samlet) 

 

Høgskolen i Gjøvik – Avdeling for sykepleierutdanning 

Opprette et varig tilbud om UU som en del av sykepleierutdanningen. 

Tildelt kr. 50.000,- 

Universitetet i Oslo – Teologisk fakultet 

Utredningsarbeid med sikte på å få kunnskap om hvordan man kan få UU inn som en integrert 

del av fakultetets forskning og studietilbud.  

Tildelt kr. 55.000,- 

 


