
 

Tárgy: Meghívó a fenntarthatósággal kapcsolatos 2019. évi GreenMetric Egyetemi Világrangsorba 

 

Tisztelt Rektor/Kancellár Asszony/Úr! 

Örömünkre szolgál, hogy a Pécsi Tudományegyetem, a GreenMetric Egyetemi Világrangsor 

magyarországi koordinátor egyeteme jóvoltából, az Önök megbecsült egyetemének hivatalos nyelvén, 

magyarul továbbíthatjuk felkérésünket arra, hogy részt vegyen a 2019. évi UI GreenMetric World 

University Rangsorban. 

2010 óta az UI GreenMetric hat mutató alapján rangsorolja az egyetemeket világszerte: elhelyezkedés és 

infrastruktúra; energia és klímaváltozás; hulladékgazdálkodás; vízgazdálkodás; közlekedés és oktatás. 719 

egyetem 81 országból került a rangsorba 2018-ban: http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2018/ 

Kiegészítve az egyetemi rangsorokat, amelyek az IREG Observatory-ban találhatók, az akadémiai rangsor 

és a kiválóság szempontjából, az UI Greenmetric az első és egyetlen rangsor, amely önkéntes szabványt 

hozott létre az egyetemi infrastruktúra fejlesztése és a fenntartható egyetemi kampuszok felé történő 

fellépés érdekében világszerte. 

Jelenleg 25 nemzeti koordinátorunk van 25 országból a Közel-Keleten, Ázsiában, Dél-Amerikában és 

Európában. 2018-ban 1 nemzetközi és 15 nemzeti workshop-ot tartottunk. Ezen alkalmak során a 

résztvevő egyetemek meg tudják osztani az általuk alkalmazott legjobb gyakorlatokat és tanulhatnak 

egymás tapasztalataiból. Az idei témánk a „Fenntartható egyetem a változó világban: Tanulságok, 

kihívások és lehetőségek” címet kapta, így kérdőívünk a kampusz fenntarthatóságának javítását célzó 

erőfeszítésekre és programokra összpontosít részletesebben. 

Az UI GreenMetric Egyetemi Világrangsor egy fontos kezdeményezés a fenntarthatóság előmozdítására 

a felsőoktatási intézményekben világszerte. A benne résztvevők fel tudják mérni saját fenntarthatósági 

politikájukat és teljesítményüket, valamint összehasonlítást tudnak tenni a rangsorban szereplő többi 

intézmény adataival. Emellett lehetőség nyílik a hálózat többi egyetemén fenntarthatósági kérdésekben 

felmerülő tapasztalatok és bevált gyakorlatok megosztására. Ami a legfontosabb: ez a rangsor a 

felsőoktatási intézmények közötti jövőbeni együttműködés platformjaként szolgál, hogy világunk jobb 

hely legyen. 

Az UI GreenMetric programban való részvétel egyszerű és ingyenes, mivel a benyújtás online módon 

történik. Nincs részvételi díj! Részletes információ a GreenMetric rangsorról és a 2018-as eredményekről 

a http://greenmetric.ui.ac.id weboldalon olvasható. Amennyiben felkeltettük érdeklődésüket, kérjük 

vegyék fel velünk a kapcsolatot az UI GreenMetric titkárságán keresztül e-mailben greenmetric@ui.ac.id. 

Jelen e-mailhez csatoltan mellékeljük egyetemünk Rektorának, Prof. dr. Ir. Muhammad Anis, M. Met 

angol nyelvű meghívó levelét. 

A kitöltött kérdőívek benyújtásának határideje 2019. október 31. 

Megtisztelő figyelmét köszönjük és reméljük, hogy intézményük csatlakozik a 2019-es felméréshez. 

Üdvözlettel, 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Ir. Riri Fitri Sari, MM, MSc. 

UI GreenMetric elnöke 

Indonéziai Egyetem 

E-mail: greenmetric@ui.ac.id 

Webhely: http://greenmetric.ui.ac.id 

 

PS: Amennyiben az Önök egyetemén van egy kijelölt személy, aki felelős az egyetem fenntarthatósági 

ügyeiért, előre is köszönjük, ha továbbítja ezt a meghívást számára. 
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