„Zöld Egyetem Rangsor 2011.”
2010-es évhez hasonlóan Az University of Indonesia 2011 megismételte
az úgynevezett „UI Green Metric Ranking of World Universities 2011"-es
felmérést, azaz a világ egyetemeinek zöld mérőszámokon alapuló UI
rangsorát. 2011-ben az internetes kérdőív kitöltésére júniustóldecemberig nyílt lehetőségük az egyetemeknek. A rangsor célja, hogy
Green Campus és az Egyetemek Fenntarthatósága témában történt online
felmérés eredményét bemutassa a világ minden részén.
A kérdőív 5 témaköre megmaradt, illetve a súlyarányok sem változtak az
előző évhez képest.
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A kérdések mindösszesen néhány pontban tértek el az előző évi
felméréstől
annak
érdekében,
hogy
még
hitelesebb
rangsort
készíthessenek el a kutatás készítői.
A kérdőív kiértékelésére 2011 decemberében került sor, a végleges
eredmények 2011. december 22-én kerültek nyilvánosságra. A kérdőívet
42 ország 178 egyeteme töltötte ki. 2010-ben főként indonéziai
egyetemek vettek részt a felmérésben (összesen 23), míg 2011-ben már
az Egyesült Államok egyetemeinek száma meghaladta az indonéz
résztvevők számát (USA: 26 egyetem, Indonézia: 25 egyetem). A rangsor
alapján a Szegedi Tudományegyetemen kívül idén először még három
magyar egyetem töltötte ki a kérdőívet, úgy mint a Debreceni
Tudományegyetem, az Óbudai Egyetem és az Eötvös Loránd
Tudományegyetem.

Kontinensekre lebontva legnagyobb számban európai (70 db), ázsiai (62
db) és észak-amerikai egyetemek (33 db) vettek részt a felmérésben.
A kérdőív kiértékelése során 2011-ben is minden tétel értékelése
numerikusan történt, így lehetőség nyílt az adatok statisztikai
feldolgozására. A pontérték egyszerűen a darabszám alapján, vagy
valamilyen típusú skála alkalmazása alapján történt. Az elérhető
maximális pontszám: 10.000 pont.
2011-ben a legtöbb pontszámot az University of Notthingham (8033,54
pont) szerezte meg (2010-ben második helyezést ért el). Második
helyezet az Észak-Amerikai egyetem lett (7981,46 pont). A szervező
egyetem a 22. helyen zárt 7124.39 ponttal. A Szegedi Tudományegyetem
a 67. helyet foglalja el (58081,81 ponttal). Az utolsó helyen 2011-ben is
az Universitas Pelita Harapan végzett (2185,2 pont). Az adatokat a
következő ábra szemlélteti.
1. ábra Zöld egyetemek rangsora, 2011.
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Forrás: saját szerkesztés

2011-ben a Szegedi Tudományegyetem tovább javította előkelő
helyezését. Míg 2010-ben a 95 kitöltő közül 54. helyen zárt, 2011-ben a
178 kitöltő közül lett 67. 2010-ben tehát a résztvevők 55%-a végzett a
Szegedi Tudományegyetem előtt, addig 2011-ben csupán a résztvevők
37%-a.
Megvizsgáltuk az SZTE európai egyetemek között elért eredményét is. A
kitöltő 70 európai egyetem közül az SZTE a 21. helyet érte el. Az első 20
helyen 19 nyugat-európai egyetem található és csupán 1 oroszországi. Az
európai rangsorban a legszembetűnőbb az SZTE eredményének javulása.
Míg 2010-ben a felmérésben részvevő európai egyetemek 52%-a
megelőzte az SZTE-t, 2011-ben a résztvevők csupán 29%-a. Az eredmény
azért is kiemelkedő, mivel 2011-ben 34-el több európai egyetem vett
részt a rangsorolásban, mint 2010-ben. Az SZTE tehát tovább erősítette
közép-európai legzöldebb egyetem titulusát.
2. ábra Európai zöld egyetemek rangsora, 2011.
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Forrás: saját szerkesztés
2011-ben az SZTE-n kívül további három magyar egyetem is részt vett a
felmérésben. A magyar egyetemek rangsorában az SZTE kapta a
legelőkelőbb helyezést.

3. ábra. Magyarországi egyetemek rangsora, 2011.
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Forrás: saját szerkesztés
Összegzés:
Megállapítható, hogy A Szegedi Tudományegyetem zöld törekvéseit,
intézkedéseit nemzetközi szinten is elismerik. A 2011-es fejlesztéseknek
köszönhetően a Szegedi Tudományegyem tovább javította a nemzetközi
rangsorban elfoglalt helyét. Ehhez nagy mértékben hozzájárult a
Tanulmányi
és
Információs
Központ
zöld
fejlesztései
és
környezettudatossága,
az
egész egyetemi infrastruktúrát érintő
napelemberuházás koncepciója illetve a Mérnöki Kar új és környezetbarát
épületének átadása.
A felmérésben részvevő egyetemek számának növekedése arra enged
következtetni, hogy van létjogosultsága az ilyen jellegű rangsorolásoknak
és az egyetemeket is érdekli a zöld szempontok szerinti összemérhetőség
lehetősége.
A felmérést előreláthatólag 2012-ben is megismétlik.
Szeged, 2011. január 3.
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