Politika trajnostno in družbeno odgovorne Univerze v Mariboru
Senat Univerze v Mariboru je 29. 5. 2012 sprejel odločitev, da bo univerza delovala po načelih trajnostne in družbeno
odgovorne institucije. Pri tem bo upoštevala okoljsko, gospodarsko, socialno, družbeno in etično dimenzijo
trajnostnega razvoja ter načela in vsebine družbene odgovornosti iz standarda ISO 26000 (upravljanje organizacij,
človekove pravice, delovna razmerja, naravno okolje, vprašanja odjemalcev/uporabnikov, pošteno poslovanje,
vključevanje v družbeno skupnost in njen razvoj) in vse povezujoča pojma, ki sta soodvisnost in celovit pristop. V ta
namen si univerza prizadeva biti trajnostna in družbeno odgovorna univerza (TDOU), zato da bi postala odlična in vir
sposobnosti najti pot iz sedanje in vsake bodoče krize.
Najpomembnejša naloga TDOU je zagotoviti, da bodo zaposleni in študenti pridobili znanje, spretnosti in vrednote, ki
jih potrebujejo za sprejemanje odločitev, s katerimi bo mogoče ustvariti in ohraniti tak svet, v katerem bodo želele
živeti in delati tako današnje kot tudi prihodnje generacije.
Univerza bo upoštevala načela TDO pri:
I.
II.
III.

upravljanju in vodenju vseh procesov in sistemov na univerzi,
poučevanju in učenju ter znanstvenoraziskovalnem in umetniškem delu,
partnerstvu na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

I. Upravljanje in vodenje
Univerza bo stalno spremljala svoje delovanje (poslovanje), da bo lahko izboljšala svojo trajnostno in družbeno
odgovornost pri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

upravljanju univerze in enot univerze ter upravljanj s človeškimi viri,
storitvah za študente,
načrtovanju naložb in finančnem poslovanju,
nakupu in uporabi energije, vode in drugih storitev,
prometu in potovanjih,
gradnji,
biotski raznovrstnosti na posestvu / na univerzi,
nabavni politiki,
uporabi materialov in skrbi za odpadke,
sodelovanju s partnerskimi organizacijami in drugimi deležniki.

Za posamezna področja bodo oblikovane posebne politike in sprejeti jasni cilji. Odgovornosti za boljše delovanje na
teh področjih so opredeljene v posameznem poslovnem področju in v sklopu splošnih pravil univerze kot celote.

II. Poučevanje, učenje, znanstvenoraziskovalno in umetniško delo
Univerza bo omogočila študentom, da pridobijo znanja in izkušnje, ki so potrebna, da prispevajo k razvoju trajnostne
in družbeno odgovorne družbe. To bo doseženo s/z:
•
•

usposabljanjem akademskega kadra, da bo vključevalo trajnostni razvoj (TR) in družbeno odgovornost
(DO) v svoje pedagoško in znanstvenoraziskovalno ter umetniško delo,
interdisciplinarnimi študijski programi, predmeti in vsebinami za TR in DO,
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•

•
•
•

spodbujanjem sistematičnega razmišljanja in učenja, razvijanjem novega znanja, spretnosti in vrednot pri
študentih, tudi s pomočjo vključevanja le-teh v projekte, ki jih bo univerza načrtovala in izvajala skupaj z
drugimi deležniki (internimi, eksternimi) v okolju, kjer univerza deluje, ter širše,
spodbujanjem interdisciplinarnih raziskav za TR in DO,
sodelovanjem univerze pri iskanju rešitev za vprašanja o TR in DO na nacionalni in mednarodni ravni,
sodelovanjem univerze, lokalnih skupnosti, civilne družbe in delodajalcev pri razvoju ter implementaciji
načel TR in DO v prakso, tudi v obliki različnih skupnih projektov in akcij.

III. Partnerstvo na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni
Univerza bo sodelovala z različnimi interesnimi skupinami in deležniki ter spodbujala trajnostni razvoj in družbeno
odgovornost v obojestransko korist. Sodelovala bo s/z:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lokalnimi skupnostmi,
javnimi / državnimi organi,
akreditacijskimi organi,
srednjimi šolami,
alumni klubi,
raziskovalnimi partnerji in sodelavci,
uporabniki raziskovalnega dela,
drugimi univerzami,
civilno družbo,
delodajalci (gospodarstvom, javnim sektorjem …),
strokovno-interesnimi organizacijami,
mediji,
…

Določanje ciljev in spremljanje izvajanja
Univerza je ustanovila Svet in Komisijo za TDOU, ki:









pripravljata predloge različnih politik,
predlagata cilje,
predlagata izvajanje teh politik in z njimi povezane naloge,
svetujeta pri odločanju,
usmerjata izvajanje,
predlagata politiko nadzora nad izvajanjem,
predlagata izboljšave načrtovanih politik in aktivnosti univerze,
iščeta nadaljnje razvojne priložnosti univerze na tem področju.

Univerza bo vzpostavila učinkovite postopke poročanja (EMAS, Global Reporting Initiative, …). Z nenehnim
izboljševanjem in upoštevanjem raziskovalnih dosežkov njenih članov ter primerov dobrih praks, bo izpolnjevala in se
trudila presegati zahteve zakonodaje. Univerza bo na osnovi izkušenj pri razvoju TDOU, sodelovala pri spreminjanju
zakonodajnih, tehničnih in drugih predpisov na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni ter si tako prizadevala za širši
družbeni razvoj na področju TDO.
Univerza bo sporočala rezultate procesa izgradnje TDOU notranjim in zunanjih deležnikom s pripravo formalnega
trajnostnega, okoljskega in DO poročila. Pripravljala bo tudi primerjalne analize.
Univerza bo aktivno raziskovala področje TR in DO ter tako prispevala k razvoju nacionalnega in mednarodnega
znanja in dosežkov na tem področju.

Odobreno:
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