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AKADEMINE LAISVE IR INSTITUCINE AUTONOMITA:
PASIZADETIMAS TAKI SEKTI VEIKSMAI

Lietuvos universitetq rektoriq konferencija, susipaZinusi su ALLEAT, EUA2 ir SCIENCE
EUROPE3, atstovaujandias itin platq Europos tyrimq ir auk5tojo mokslo sektoriq, 2019 balandZio men.
deklaracija AKADEMINE LAISVE IR INSTITUCINE AaT0NDMIJA: ?ASIZADEilMaS TaRI
SEKTI VEIKSMAI:

pritaria i5reikitai deklaracij oj e n uomonei, kad :

modernios visuomends klestejimas yra pagristas Ziniomis, moksliniais atradimais ir technologiniu
i5sivystymu. Fundamentiniq ir taikomqjq tyrimq rezultatai igalina progres4 visuose kontinentuose
visose su Zmogaus gyvenimu ir gamtos iSsaugojimu susijusiose srityse;
tyrimai gali ine5ti savo indeli.i siekiamos darnios ir klestindios ateities k[rir,n4 tik tada, jei laikomasi
tam tikrq fundamentiniq veiklos principq. Tyrejams ir destytojams reikia minties ir tyrinejimrl, naujq
Ziniq sklaidos bei naujos kriti5kq m4sfrtojq kartos ugdymo laisves. Tie dalykai sudaro akademines
laisves princip4, taikyin4 visai akademinei bendruomenei, susijusiai su tyrimais, mokymu ir
studijomis. Jos pamatiniu ramsdiu yra institucin€ autonomija, apsauganti auk5tojo mokslo ir tyrimq
institucijas nuo politines ir ekonomines intervencijos bei garantuoja akademines bendruomenes
savivald4;
visos Europos Salys ivairiomis nacionalinemis teisinemis formomis bei tarptautiniais isipareigojimais
ir susitarimais, tokiais kaip DidZioji Europos universitetq bei Europos SEjungos fundamentiniq teisiq
chartijomis, yra vienaip ar kitaip iteisinusios akademines laisves ir institucines autonomijos
principus, tadiau jq laikymasis ne tik Europoje, bet ir platesniame pasaulyje silpneja (nebepaisoma),
o tai sukelia liUdnas pasekmes ne tik mokslui ir studijoms bet ir pladiajai visuomenei,

valdZios ir valdymo institucijoms globoti akademing laisvg bei garantuoti institucing auk5tojo
mokslo ir mokslinio tyrimo lstaigq autonomij4 suteikti ai5kq ir pastovq teisin! sektoriaus reguliavim4

bei susilaikyti nuo ki5imosi i institucijq vidaus reikalus ir laiduoti nuolatini pasitikejimu grist4

dialog4;

valdZios ir valdymo institucijoms garantuoti mokslininkams ir studentams teisg i akademing laisvg,
apimant teisg reikiti savo nuomong, skleisti informacij4, burtis ! draugijas bei teisg i iSsilavinim4 ir
mokym4;

valdZios ir valdymo institucijoms garantuoti autonomij4 tyrimus ir studijas finansuojandioms
institucijoms priimant finansinius sprendimus, igalinat tyrimq ivairovg, taikant prioritetus, tadiau
visiSkai nesustabdant finansavimo del politiniq prieZasdiq;

universitetams ir tyrimq institucijoms bei finansuojaniioms agentiiroms garantuoti, kad
tyrejams, destytojams ir studentams butq uZtikrinami akademines laisves principai, stiprinama
institucine kult[ra, kurioje nevarZoma mintis ir gerbiama diskusija, o akademine bendruomene
apskritai apsaugoma nuo sankcijq, susijusiq su akademines laisves principq laikymusi arjq taikymu
praktikoje;
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patirdama, kad ir Lietuvoje, kurios Konstitucijoje akademines laisves ir institucines autonomijos
principas yra vienareikSmi5kai iteisintas, jo virienybe vie5osios politikos ir teises aktq praktikoje
patiria paZeidimq ir nepaisymq, prisijungia prie ALLEA, EUA ir SCIENCE EUROPE
deklaracijos ir kartu su kitomis prisijungusiomis institucijomis siekia akademines laisves ir
institucines autonomijos norrnq laikymosi ne savo labui, o del didesniq galimybiq mokslo ir studijq
institucij oms atlikti savo mi sij 4 visuomenej e;

laikosi nuomonds, kad akademines laisves principas turi b[ti siejamas su grieZtais moksliniais ir
profesiniais standartais, turi b[ti gerbiamos kitq teises bei etines nornos, saugoma Zmonija ir gamta;
mano, kad autonomi5kos mokslo ir studijq institucijos turi b[ti atskaitingos savo bendruomendms,
valstybes istaigoms ir pladiajai visuomenei. UL tai jos yra atsakingos kartu su valdZios ir valdymo
institucijomis;

tikisi' kad Lietuvos mokslo ir studijq institucijos, patirdamos akademinds laisves ir institucines
autonomijos principo s4Ziningo laikymosi vieSojoje praktikoje suteikiamomis papildomomis
galimybemis bei, veikdamos.kartu su valdZios ir valdymo institucijomis, ir kartu siekdamos tq padiq
tikslq, geriau atliks savo misij4 visuomenei.
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