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PRINCIPAI

Universitetai visais laikais buvo socialinių pokyčių 
ir inovacijų inkubatoriai, skatinantys visuomenę 
judėti į priekį. Suprasdamas savo unikalią padėtį 
visuomenėje, Mykolo Romerio universitetas siekia 
įdiegti darnios veiklos standartus: tapti „žaliu“ 
universitetu ir savo pavyzdžiu prisidėti prie aplinkos 
apsaugos problemų sprendimo, padėti kurti darnios 
visuomenės kultūrą, ugdant darnų gyvenimo būdą, 
ir telkti mokslininkų kūrybinį potencialą darnios 
pažangos tikslams. Ši darnios veiklos universiteto 
strategija įvardija Mykolo Romerio universiteto 
poziciją ir siekinius prisidedant prie darnumo 
principų įgyvendinimo visose srityse: socialinėje, 
ekonominėje, aplinkosaugos.

MRU darnios veiklos strategija remiasi šiais 
kertiniais principais:

Įrodymais grįsti ir objektyviai 
pamatuojami pokyčiai

Pripažintų darnios veiklos standartų 
diegimas ir palaikymas

Vidinių standartų ir praktikų kūrimas 
besimokančios organizacijos principu

Prioriteto suteikimas optimaliems 
veiklos procesams

Aplinkosauginio raštingumo ir aplinkos 
pilietiškumo ugdymas universiteto 
bendruomenėj

Universiteto bendruomenės ir 
suinteresuotų grupių įtraukimas į 
darnaus universiteto kūrimo procesą



POKYČIŲ SRITYS IR RODIKLIAI Trumpiniai
Remiantis Jungtinių Tautų (JT) rekomendacijomis darnaus 
universiteto kūrimui, specifiniai pripažintais darnumo 
standartais paremti pokyčiai bus diegiami šiose srityse:

Įsipareigojimas ir bendruomenės įsitraukimas į darnumo principais grindžiamas veiklas

ARC
KRC
MIC

– Akademinių reikalų centras 
– Komunikacijos ir rinkodaros centras 
– Mokslo ir inovacijų centras

– Sveikatos ir sporto centras
– Ūkio tarnyba
– Teisės ir viešųjų pirkimų tarnyba

SSC
ŪT
TVPT

Rodiklis 2020 2021 2022 2023 Atsakingas padalinys

Studentų / darbuotojų, dalyvaujančių 
darnumo principais grindžiamose 
veiklose, dalis

Universiteto darnios veiklos strategija

Kasmetinė darnumo principais 
grindžiamų veiklų ataskaita

Universiteto biudžetas darnumo 
principais grindžiamoms veikloms (Eur)

Dalyvavimas tarptautiniuose darnios 
veiklos reitinguose, pozicija

Universiteto organizuojamų 
savanorystės/labdaros veiklų skaičius

Visuomeninių iniciatyvų tvarumo 
klausimais skaičius

“Žalieji” viešieji pirkimai 
(proc. nuo visų pirkimų)

Universiteto puslapio skiltis, skirta 
darnioms veikloms

Didlaukio miestelio veiklų darnios 
veiklos klausimais skaičius

-

-

-

1

1

0

-

-

- 10 % 15 % 20 % KRC, ARC

KRC

ŪT

KRC

KRC, akademiniai padaliniai

KRC, akademiniai padaliniai

ŪT

KRC

Administraciniai ir akademiniai 
padaliniai

3 metams iki kalendorinių metų pabaigos

už kalendorinius metus kartu su rektoriaus ataskaita

112 000,00

Patekti į GreenMetric 
reitingus

6

2

3 %

Parengta

2

119 500,00

Top 500

12

3

5 %

Atnaujinama

3

132 500,00

Top 500

15

4

7 %

Atnaujinama

4

Vicerektorė akademiniams reikalams



Studijos ir moksliniai tyrimai

Infrastruktūra ir kraštovaizdis

Rodiklis 2020 2021 2022 2023 Atsakingas padalinys

Programų, tiesiogiai skirtų darnai didinti, dalies nuo bendro 
programų skaičiaus augimas

Disertacijų, turinčių sąsajas su darna, santykis su  bendru rengiamų 
disertacijų skaičiumi

Darnumo klausimams skirtų mokslinių tyrimų finansavimo dalies 
nuo bendro mokslinių tyrimų finansavimo augimas

Išleistų mokslo publikacijų darnos klausimais skaičius

Mokslinių renginių, susijusių su darnos klausimais, skaičius

Akademinių projektų, susijusių su darnos klausimais, skaičius

77.65 %

40 %

-

33

10

25

80 %

50 %

20 %

>50

>10

>26

83 %

55 %

25 %

>70

>12

>28

85 %

60 %

30 %

>100

>15

>30

ARC, akademiniai padaliniai

ARC, akademiniai padaliniai

MIC, finansų tarnyba

MIC, akademiniai padaliniai

MIC, laboratorijos, akademiniai padaliniai

MIC, laboratorijos, akademiniai padaliniai

Rodiklis 2020 2021 2022 2023 Atsakingas padalinys

Išmaniojo pastato sistemos pritaikymas (proc.)

Atviros erdvės santykis su visa Universiteto teritorija (proc.)

Universiteto teritorija, apaugusi mišku (ha)

Universiteto teritorija, apaugusi pasodinta augmenija (ha)

Bendras atviros erdvės plotas (ha)

7 %

63 %

2,7

5,7

14,2

22 %

63 %

2,7

5,9

14,2

30 %

63 %

2,7

6,2

14,2

40 %

63 %

2,7

6,2

14,2

ŪT

ŪT

ŪT

ŪT

ŪT



Darnus vartojimas ir atliekų tvarkymas

Rodiklis 2020 2021 2022 2023 Atsakingas padalinys

Elektros energijos suvartojimo 
Universitete  mažėjimas (proc.)

Darbuotojų / studentų, kurie į Universitetą 
keliauja ne automobiliais, dalies didėjimas

Atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis 
bendrame energijos vartojime (proc.)

Įdiegtų elektromobilių įkrovos prieigų 
skaičius

Rūšiuojamų atliekų dalis lyginant su 
bendru atliekų kiekiu (proc.)

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo 
mažinimas (proc.)

Universiteto bendruomenės sąmoningumo 
tvaraus vartojimo didinimo renginių /
iniciatyvų skaičiaus didėjimas

Universiteto bendruomenės sąmoningumo 
tvaraus vartojimo didinimo renginių /
iniciatyvų skaičiaus didėjimas

Dviračių stovėjimo vietų skaičius

Popieriaus naudojimas

Plastiko naudojimas

Popierius dokumentų 
apyvartoje paprastai 
nenaudojamas (išskyrus 
įstatymų numatytus atvejus)

Vienkartiniai plastiko 
gaminiai paprastai 
Universitete nėra įsigyjami

Popierius dokumentų 
apyvartoje nenaudojamas, 
išskyrus įstatymų 
numatytus atvejus

Plastiko gaminiai 
Universitete nėra įsigyjami

Popierius dokumentų 
apyvartoje nenaudojamas, 
išskyrus įstatymų 
numatytus atvejus

Plastiko gaminiai 
Universitete nėra įsigyjami

0

0

20 %

Išmetama 
630 000 kg

-

-

32

5 %

5 %

4 %

1

40 %

3 %

2

10 %

48

5 %

5 %

6 %

2

60 %

4,5 %

4

15 %

72

5 %

5 %

8 %

3

80 %

6 %

6

20 %

96

ŪT

ŪT

ŪT

ŪT

ŪT

ŪT

Sporto centras, KRC, 
laboratorijos

ARC, akademiniai 
padaliniai

ŪT

Dokumentų tarnyba

TVPT



Sveikatingumas

Socialinė parama

Rodiklis

Rodiklis

2020

2020

2021

2021

2022

2022

2023

2023

Atsakingas padalinys

Atsakingas padalinys

Reguliariai sportuojančių studentų / darbuotojų dalis (proc.)

Bendruomenės nariams socialinei paramai skirtų Universiteto lėšų 
dydis (Eur)

Sveikatingumo skatinimo / sportinių veiklų skaičius (įvairovė)

Stipendijų skatinti gerai besimokančius VNF studijų vietose 
studentus skaičiaus didėjimas

Studentų / darbuotojų, dalyvaujančių sveikatingumo skatinimo / 
sporto veikloje, dalis

Stipendijų užsienio studentams iš besivystančių valstybių skaičiaus 
didėjimas

Nemokama psichologinė pagalba studentams ir personalui 
(konsultacijų skaičius)

Lygių galimybių ir įvairovės politika

GreenMetric metodologija: http://greenmetric.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/07/UI_GreenMetric_Guideline_2020_English.pdf

8 %

12 000

20

4

2,7

10

1

-

11 %

13 000

25

6

2,7

12

3

Parengta

14 %

14 000

30

8

2,7

14

3

Įgivendinama

17 %

15 000

35

10

2,7

16

5

Įgivendinama

SSC

SSC

ARC

ŪT

ARC

http://greenmetric.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/07/UI_GreenMetric_Guideline_2020_English.pdf 



