-

Lokalizacja

Uczelnia

Los Angeles, Kalifornia

Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles (UCLA)

Wielkość

Kraj

>70,000

Stany Zjednoczone

Struktura organizacyjna mobilności
UCLA Transportation to samodzielne przedsiębiorstwo pomocnicze UCLA

Podsumowanie
Zamiast po prostu planować i tworzyć politykę na rzecz zrównoważonego transportu, Uniwersytet działa
na rzecz edukacji społeczności kampusu w zakresie zrównoważonego transportu, tworząc jednocześnie
kulturę świadomości i wsparcia dla powyższego.

Cele

Interesariusze

Stworzenie kultury zrównoważonego transportu
na terenie kampusu, zapewnienie możliwości
zaangażowania
studentów
w
projekty
zrównoważonego transportu przynoszące korzyści
uczelni i wzbogacające doświadczenia edukacyjne
studentów, określenie możliwości współpracy z
wydziałami uczelni.

UCLA.

Wstęp
Jako siła napędowa działań edukacyjnych i badawczych, jednostka UCLA Transportation prowadzi
działania mające na celu wykorzystanie różnych zasobów Uniwersytetu Kalifornijskiego celem stworzenia
świadomej środowiskowo społeczności kampusu w odniesieniu do wyboru środka transportu.
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Opis
•

•

•

•
•

Podniesienie
świadomości
zagadnień
transportowych, stymulowanie dyskusji i
rozpowszechnianie informacji wśród całej
społeczności UCLA.
Angażowanie społeczności kampusu w
dyskusje transportowe za pośrednictwem
Internetu,
blogów
i
mediów
społecznościowych.
Wpajanie
studentom
zrozumienia
zrównoważonego
transportu,
które
pozostanie z nimi przez całe życie i
ustanawiać będzie precedensy dla ich
własnych zachowań.
Sponsorowanie
stosownych
projektów
absolwenckich dla klientów.
Współpraca z Programem Edukacji dla
Zrównoważonego Życia i angażowanie
studenckich
Zespołów
Badawczych

Wskaźniki
Liczba projektów studenckich rocznie.

•

•

•

w
realizację
projektów
dotyczących
zrównoważonego transportu.
Współpraca z różnymi innych grupami
studenckimi w kampusie we wszelkich
sprawach związanych z transportem,
zachęcanie do podejmowania działań
wspierających.
Wykorzystanie
talentów
wykładowców
i pracowników UCLA w dalszej realizacji
inicjatyw dotyczących zrównoważonego
transportu oraz celów Wydziału.
Współpraca z grupami studenckimi i
studenckimi źródłami finansowania celem
dopasowania posiadanych przez nie zasobów
do inicjatyw dotyczących zrównoważonego
transportu.

-

Wyniki
Obecnie niedostępne.

Koszt

Finansowanie

Obecnie niedostępne.

Obecnie niedostępne.

Ustalenia
Obecnie niedostępne.

Elementy graficzne
Obecnie niedostępne.

Linki

Osoba do kontaktu

Obecnie niedostępne.

Obecnie niedostępne.
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