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Tilretteleggelser på 

læresteder

Land Lærested

Merkede 

parkeringspla

sser?

Tilrettelagte 

innganger ?

Finnes 

ramper/hei

ser?

Tilrettelagte 

toaletter?

Hvordan er muligheten for rullestolbrukere å komme seg 

rundt på universitetsområdet?

Finnes teknisk utstyr (f.eks. 

mikrofoner, høytalere etc)?
Hvordan er det tilrettelagt for synshemmede?

Tilrettelagte 

studentboliger ?

Australia Macquarie University Ja Ja Ja Ja Bra Ja Vet ikke Ja

Irland University College Cork (UCC) Ja Ja Ja Ja

Svært god mulighet for rullestol brukere å komme seg rundt 

på campus og de fleste byggene i områdene rundt. Er en del 

eldre ene-boliger som er konvertert til tutorial-rom og 

fakultetskontorer, noe av disse er det ikke spesielt godt 

tilrettelagt rundt. Det vil også være vanskelig for en 

rullestolbruker å nå musikk-fakultetet uten hjelp av bil, 

bygningen er kun noe rettelagt og en rullestol bruker vil 

dermed ikke ha tilgang på to av fire etasjer.

Alle forelesningsrom større en 

15 kvm er utstyrt med mikrofon 

og høytalere, de fleste rom har 

også projektor som kan ta opp 

forelesninger.

Det er nøye og personlig oppfølging fra 

disability-kontoret i alle slike saker, og 

tilrettelegging varierer fra person til person 

etter hva de trenger. 

Ja

Irland University College Dublin (UCD) Ja Ja Ja Ja
Veldig god. Hovedcampuset er stort, men det er 

rullestolramper og heiser der det trengs.

Det er mikrofoner i alle 

undervisningsrom, og forelesere 

bruker disse ved behov / etter 

ønske. Stort sett god teknisk 

standard.

Usikker på hvordan tilbudet er for personer 

med svekket syn, men UCD har stort fokus på 

at alle skal få så lik studiehverdag som mulig og 

har et tilsynelatende godt tilbud for de med 

ulike funksjonsnedsettelser .

Ja

Italia NABA Nei Ja Ja Ja Bra, det meste er flatt. Ja, noen steder. Dette vet jeg ikke noe om. Vet ikke

Japan University of Tsukuba Ja Ja Nei Nei Det er vanskelig fordi skolen er veldig stor. Nei
Det er gule flater på bakken så blinde kan finne 

frem men utover dette er jeg ikke sikker.
Vet ikke

Nederland 
Universiteit Utrecht eller Utrecht 

University
Ja Ja Ja Ja

Forholdsvis bra både ved universitetsområdet i byen (men 

pass opp for sykklister og brostein!) og det litt utenfor byen. 

Sykeltraseer finnes det overalt, og rullestollbrukere kan 

benytte seg av disse (det har jeg sett flere ganger). Med 

tanke på kollektivt er det per nå sånn at man er nødt til å ta 

buss til universitetsområdet utenfor byen, men om et par år 

er de nye trikkeskinnene ferdig. I den forbindelse er det 

også en del anleggsarbeid der hvor de nye skinnene 

anlegges. Dette kan føre til noe hinder, kan jeg tenke meg, 

men det tas hensyn til syklister og sykkeltraseene kan som 

sagt benyttes av rullestolbrukere.

Ja.

Ved avlegging av eksamen finnes det tilbud til 

synshemmede (og personer med andre 

funskjonsnedsettelser). Generelt gjelder det at 

studenter med en funskjonsnedsettelse eller 

lignende kan kontakte studieveilederne og 

gjennom dem skrive en så-kalt 'kontrakt', hvor 

tilretteleggelsesbehov og rettigheter blir 

spesifisert.

Vet ikke

Nederland Maastricht University Nei Nei Nei Nei Dårlig Ja Dårlig Vet ikke

New Zealand
University of Auckland, City 

Campus
Ja Ja Ja Ja

Relativt god. Alle rullestolbrukere kan komme seg inn og ut 

av lokaler for forelesning og seminarer, enten ved hjelp av 

heis, ramper eller døråpnere.

Det finnes både mikrofoner og 

høyttalere som brukes i alle 

forelesninger. En har også 

tilgang til anndre tekniske utsty, 

men kan også be om 

notattakere eller noen til å 

oversette til tegnspråk.

Vet ikke

Norge HVL, campus Stord Ja Ja Ja Ja Det går heilt fint. I nokre få klasserom, ja. Det er braille ved hovudinngangen. Nei

Polen The Medical University of Gdansk Ja Ja Ja Ja
Siden det bygges noe klinikker er det noe vanskeligere å ta 

seg frem. Over kortere avstander burde det være ok.
nei. Dårlig tilrettelagt Nei



Polen PUM Szczecin Nei Nei Nei Nei Vanskelig/umulig Nei Nei Nei

Portugal
Nova school of business and 

economics
Ja Ja Ja Ja Noe begrenset, men ikke umulig Tvilsomt Dårlig vil jeg tro Vet ikke

Slovakia Jessenius Faculty of Medicine Ja Nei Nei Ja
Vanskelig. Nyere bygg er tilrettelagt på alle områder, men 

det er ikke tilrettelagt over alt.

Ja, i alle undervisningsrom, men 

ikke på sykehuset.
Ikke-eksisterende Ja

Spania Universidad Europea de Madrid Ja Ja Ja Ja
Mange gangveier mellom bygningene, ramper/heiser ved 

alle treapper.
Vet ikke Vet ikke Ja

Storbritannia Durham university Ja Ja Ja Ja Gratis busser for studenter går rundt i byen. Virker ikke slik. Usikkert Ja

Storbritannia University of Essex Ja Ja Ja Ja Gode. Heiser som knytter sammen campus.
Ja, mikrofoner, høytalere og 

teleslynge.
Usikker Ja

Storbritannia  Applied Sport Psychology Ja Ja Ja Ja Meget bra Ja Usikker Ja

Storbritannia  University of Oxford Ja Ja Ja Ja Lett Nei Lite Ja

Storbritannia University of Warwick Ja Ja Ja Ja
Veldig bra tilrettelagt på hele campus området. I alle bygg er 

det heiser.

Ja, dette blir daglig brukt i 

lectures og noen seminarer.
Ja

Storbritannia University of Essex Ja Ja Ja Ja

Skolen min har et stort fokus på å tilrettelegge for 

rullestolbrukere. Ved å bruke appen til universitetet som du 

kan bruke for å finne vein fra A til B, kan du velge å få vist 

veiene som er tilrettelagt for rullestol. Det er mulig å 

komme seg rundt hele universitetet i rullestol, inkludert 

utestedene. Alle skolens studentboliger er også tilrettelagt 

for rullestolbrukere.

Ja, det blir brukt mikrofoner i 

alle forelesninger. Alle 

forelesninger og timer blir også 

spilt inn slik at man kan "listen 

again" etter timen med mulighet 

til å justere både volum og 

hastighet.

Det er ingen tydelige tilretteleggelser som jeg 

er klar over, men med tanke på skolens fokus 

på funksjonshemninger er er overbevist om at 

det finnes alternative metoder.

Ja

Storbritannia University of Strathclyde Ja Ja Ja Ja Ikke optimalt, da det er et stort campus med mye bakker. Ja Usikker Ja

Storbritannia UK, Queen Mary Ja Ja Ja Ja Veldig bra! Ramper og heiser så og si overalt.

Lecture theatres har mikrofoner 

til foreleserene, men det er ikke 

så mange som bruker det. Tror 

de hadde brukt det hvis vi hadde 

hatt noen med nedsatt hørsel i 

klassen.

Ikke så veldig bra med blindeskrift som jeg har 

registrert. Når det kommer til innlogging og 

innlevering er jeg ikke helt sikker, men alle skal 

få ting tilrettelagt hvis de trenger det. QM er 

veldig opptatte av det!

Vet ikke

Storbritannia Lancaster University Ja Ja Ja Ja

De er litt kronglete hvis du skal fra ene enden av campus til 

den andre mellom forelesninger da du på en del av veien 

må gå en vei utenom for å komme ned trappene på midten 

av campus. Ellers er det lagt opp med ramper og heiser de 

fleste andre steder.

Vet ikke.

Vet ikke med de to første. Det finner braille 

noen få steder, og hele skolens uteområde er 

lagt opp med guidende streker for blinde.

Ja

Storbritannia The University of Manchester Ja Ja Ja Ja

Campus er veldig flatt, og det er ramper til alle bygninger 

som trenger det så veldig godt tilrettelagt. Det er en del 

restaureringsarbeid og bygging langs bygningene og veien til 

tider som kan gjøre det vanskelig å komme seg til enkelte 

bygninger.

Ja, det er høytalere og 

mikrofoner i alle 

forelesningssaler, men ikke i 

mindre klasserom.

Jeg har ikke sett at det har vært informasjon i 

Braille noe sted på campus. Innlevering av 

oppgaver kan gjøres manuelt til kontor i stedet 

for online, men jeg er usikker på hvordan 

digitale flater er tilrettelagt.

Vet ikke



Storbritannia University of Edinburgh Ja Ja Ja Ja
Forholdsvis enkelt, men er brostein enkelte steder på 

campus

Ja, og man kan søke om eget 

opptaksutstyr for forelesninger. 

I tillegg så skal skolen filme alle 

forelesninger fra kommende 

høstsemesteret så man har 

mulighet til å se over 

forelesninger.

Vet faktisk ikke, men mener at alt skal være 

tilrettelagt ettersom jeg vet om flere blinde 

som går på skolen.

Vet ikke

Storbritannia University of Kent Ja Ja Ja Ja
Tilrettelagt over store deler av/hele campus for 

rullestolbrukere
Ja Usikker Vet ikke

Storbritannia University of Manchester Ja Ja Ja Ja Utmerket. Ja. God tilrettelegging. Ja

Storbritannia University of Cambridge Ja Ja Ja Ja

Det er ikke like tilrettelagt over alt - særlig på collegene er 

det vanskelig da disse ofte er flere hundre år gamle 

bygninger. Det er ikke så viktig for master/PhD-studenter, 

men for bachelorstudenter, som har mye mer college-

basert undervisning, kan dette bli en utfordring. Det finnes 

en egen oversikt over tilrettelegging av bygninger her: 

http://www.disability.admin.cam.ac.uk/building-access-

guide

Ja, dette regner jeg med at man 

kan søke om/ordne. Mer info: 

http://www.disability.admin.ca

m.ac.uk/staff-supporting-

disabled-students/teaching-

disabled-

students/understanding-effects-

impairments/deaf

Igjen er jeg ganske sikker på at disse tingene er 

mulig å fikse. Mer info: 

http://www.disability.admin.cam.ac.uk/staff-

supporting-disabled-students/teaching-

disabled-students/understanding-effects-

impairments-4

Vet ikke

Storbritannia  London, Middlesex University Ja Ja Ja Ja

Det er heiser og ramper i alle permanente universitetsbygg 

som jeg har fått med meg. Har en rullestolbruker som går 

samme kurs som meg og vi har hatt mange fag sammen, 

han kommer seg alltid inn til alle våre klasserom selvfølgelig.

Finnes mikrofoner i alle 

forelesningssaler, men i de 

mindre klasserommene tror jeg 

ikke alle har.

Litt usikker, har ikke sett tydelig merking av noe 

av dette men er godt mulig det eksisterer 

uansett.

Vet ikke

Storbritannia University of Kent Ja Ja Ja Ja

Kun et hovedcampus (Canterbury), som er relativt flatt og 

kun på et plan, med god skilting og alle(?) ytterdører etc. er 

automatiske eller har knapp på utsiden som åpner dem.

Alle forelesinger i obligatoriske 

fag (og de aller fleste 

valgfagene) tas opp eller filmes, 

og opptak legges ut på 

læringsplattform samme dag. 

Alle forelesingssaler og de fleste 

seminarrommene har både 

høytalere og utstyr til 

filming/opptak.

Ja

Sveits ETH Zurich Nei Ja Ja Ja Veldig bra
Det er masse tech som blir brukt 

i forelesningen ja

det er vel noe man ikke legger så godt merke til 

hvis man ikke aktivt leter etter det...Men det 

virker ikke som om det er et veldig stort 

problem å få tilrettelagt ting på universitetet

Vet ikke

Sverige Lund universitet Ja Ja Ja Ja
Veldig bra, universitets området er samla og veldig brukar 

venleg for rullestolbruk.
Ja.

Alt er tillrettelagt, universitetet har vore ekstra 

flinke for og ta vare på studentar med dysleksi 

også.

Ja

Sør-Afrika Stellenbosch University Ja Ja Ja Ja Meget god

Ja, studenter som ønsker kan få 

tildelt eget headset dersom 

lyden på de vanlige høyttalerne 

blir for lav

På digitale flater er det tilrettelagt i form av at 

en kan velge ulike skriftstørrelser. Innlevering 

av oppgaver og eksamener kan arrangeres slik 

at studenter med behov kan få tildelt sine 

nødvendige dokumenter med forstørret 

skrift.Braille brukes så vidt meg bekjent på alle 

dører for å identifisere romnummer. 

Universitetet legger også til rette for bruk av 

førerhunder og/eller ledsager for 

synshemmede.

Vet ikke

Sør-Afrika Sør-Afrika, Stellenbosch University Ja Ja Ja Ja

Tålelig. Meget flatt campus, og det finnes flere store 

områder man kan gå uten å møte på trafikk. Derimot er det 

flere veikrysninger også, og disse er kanskje ikke helt 

optimalt tilrettelagt for rullestolbrukere.

Vet ikke.
Braille finnes det flere steder. Vet ikke med de 

andre spørsmålene.
Ja



Sør Afrika University of Cape Town. Ja Ja Ja Ja
Alle bygg og klasserom har heis som gjør det mulig for 

rullestolbrukere til å komme seg rundt.

Det finnes mikrofoner, høytalere 

og tegnspråk oversettere for 

studenter med nedsatt hørsel.

Det finnes en "Disability Service Computer Lab" 

som er tilrettelagt for synshemmede med disse 

tjeneste.

Ja

Tsjekkia
Tredje Medisinke Fakultet, Charles 

Universitet
Nei Ja Ja Nei

Universitetsykehuset ligger i en dugelig bakke, de i rullestol 

bør ha drøyt sterke armer/rullestoler. De må også ta en liten 

omvei for å komme inn på sykehusområdet.

Nei. Ikke eksisterende Nei

Tyskland Universität Rostock Ja Ja Ja Ja

Det er i prinsippet tilrettelagt for rullestolbrukere, men som 

dessverre så ofte er det ikke alltid like bra i praksis. På 

medisinstudiet finnes det heiser og muligheter, men det er 

ikke alltid det fungerer like bra. Noen fakulteter er i gamle 

bygg hvor det ikke er mulighet for dette. Jeg har en 

venninne som studerer medisin med meg som sitter i 

rullestol, men hun har mulighet til å gå noen trinn, selv om 

dette tar litt tid. Hun må ved noen anledninger benytte seg 

av dette for å komme inn på forelesninger, men 

universitetet prøver å tilrettelegge. Angående 

studentboliger finnes det noe, men de leilighetene er også 

for ikke-rullestolbrukere, så der bor det jo som regel noen...

Ikke som jeg vet om. Tror ikke dette er lagt opp til. Ja

Tyskland
Tyskland, The Kühne Logistics 

University.
Ja Ja Ja Ja

Universitetsbyggningen er 10 är gammel sä alt er tilrettelagt 

for rullestolbrukere.
Dette finnes ogsä

Finnes ikke blide skrift. Finnes studenter alrede 

med nedsatt syn pä universitetet, sä til disse 

har de funnet lösninger.

Nei

Tyskland
Technische Universität München 

(TUM)
Ja Ja Ja Ja

Det finnes to campuser ved TUM, ett i sentrum i byen og et 

30min utenfor. I sentrum er det vel som i andre bysentrum, 

mye veier og kollektivtransport (som også er godt 

tilrettelagt for rullestolbrukere), og på campuset utenfor 

byen er det enda mer tilrettelagt ettersom det ikke er så 

mye trafikk og bare gangveier.

De fleste klasserom/høresaler 

har mikrofoner og det er 

innebygde høytalere.

Er ikke sikker på hvilken for for tilpassing 

synshemmede får utenom at læreren leser opp 

(høyt) alle oppgavene på eksamen før tiden 

starter. Noe som er veldig greit for folk som 

ikke har tysk som morsmål og tar ekstra lang tid 

til å lese og skjønne oppgaveteksten. Ellers er 

det blindeskrift på skiltene rundt omkring i 

bygget.

Vet ikke

Ungarn
University of Veterinary Medicine, 

Budapest
Nei Nei Ja Nei

Både og. Enkelte bygninger har noe "tilfeldig" 

tilretteleggelse, men man vil møte på ulike hindere.
Nei Ikke tilrettelagt Nei


