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Lietuvos universitetų rektorių konferencija (LURK) ir Lietuvos kolegijų direktorių konferencija
(LKDK) griežtai smerkia Rusijos Federacijos karinius veiksmus prieš nepriklausomą Ukrainos
valstybę. Lietuvos universitetai solidarizuojasi su Ukrainos universitetais, jų darbuotojais,
dėstytojais, studentais ir visa ukrainiečių tauta.
Esame pasirengę šią sunkią valandą panaudoti visus turimus resursus, kad padėtume Ukrainos
universitetams. Taip pat padėsime ukrainiečiams, kurie atvyks ieškoti prieglobsčio Lietuvoje,
suteikdami galimybę tęsti studijas ar mokslinius tyrimus, trumpesniam ar ilgesniam laikui įsikurti
Lietuvoje.
Šie įvykiai dar kartą parodo, kaip svarbu kurti išsilavinusią, demokratišką, kritiškai mąstančią
visuomenę. Mūsų bendra atsakomybė – kartu ugdyti savo valstybę mylinčią ir ginti pasiruošusią
jaunąją kartą.
Universitetai yra viena svarbiausių institucijų, padedančių valstybei kurti stiprų visuomenės
audinį. Universitetų solidarumas ir bendra tradicija tokiomis valandomis suvienija visus tikinčius
europinėmis vertybėmis, demokratija, žodžio ir minties laisve.
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Visi švietimo ir mokslo ryšiai, bendradarbiavimo sutartys ir memorandumai su Rusijos ir
Baltarusijos aukštosiomis mokyklomis yra nutraukti.
Pagal galiojančius migracijos įstatymus Lietuva išlieka atvira visiems, norintiems čia gyventi, įgyti
išsilavinimą ar dirbti.
Lietuvos akademinė bendruomenė laikosi pozicijos:
I
 sustabdyti Rusijos ir Baltarusijos dalyvavimą Europos aukštojo mokslo erdvėje;
 sustabdyti Rusijos ir Baltarusijos institucijų narystę Europos universitetų asociacijoje
(EUA);
 sustabdyti Rusijos ir Baltarusijos agentūrų ir institucijų narystę ENQA ir EQAR;
 sustabdyti Rusijos ir Baltarusijos narystę visose pasaulinėse ir tarptautinėse aukštojo
mokslo organizacijose, tinkluose ir asociacijose;
 užtikrinti visišką Rusijos izoliaciją nuo civilizuoto demokratinio pasaulio.

II
 Lietuvos universitetai dėl Rusijos karinės invazijos sukeltų padarinių solidarizuojasi su
Ukrainos universitetais, jų darbuotojais, dėstytojais, studentais ir visa ukrainiečių tauta.
 Lietuvos universitetai yra pasirengę panaudoti visus turimus resursus tam, kad padėtų
Ukrainos universitetų akademinei bendruomenei. Numato padėti ukrainiečiams, atvykstantiems
ieškoti prieglobsčio Lietuvoje, suteikdami galimybę tęsti studijas ar mokslinius tyrimus,
trumpesniam ar ilgesniam laikui įsikurti Lietuvoje, priimant ir apgyvendinant pabėgėlius
universitetų bendrabučiuose, poilsiavietėse ir kt.
 Numatytos galimybės kokia apimtimi universitetai gali priimti studentus (anglų kalba ir
rusų kalba) į atitinkamas studijų programas, integruoti dėstytojus į studijų procesą pagal
galimybes padengiant jų pragyvenimo išlaidas. Jau dabar pirminiais duomenimis universitetai
pasirengę priimti daugiau nei 2000 studentų. Šio meto prioritetas - integruoti asmenis, kurių
studijos nutrūko dėl Rusijos karinės invazijos į šalį ir studijų procesą. Stipendijas numato skirti
universitetai ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (LR ŠMSM).
 LR ŠMSM Švietimo mainų paramos fondu ketina www.studyin.lt platformoje sukurti
atskirą Ukrainos piliečiams skirtą skyrelį. Jame anglų ir ukrainiečių kalba būtų skelbiama aktuali
informacija Ukrainos piliečiams, kurie norėtų studijuoti/tęsti dėl karo nutrūkusias studijas
Lietuvos aukštosiose mokyklose.
 Universitetai www.studyin.lt tinklapyje rengia bendrą informaciją apie galimybes
integruotis į studijų procesą Lietuvoje. Taip pat aukštosios mokyklos savo tinklapiuose formuoja
skyrelius Ukrainos piliečiams (anglų kalba, o esant galimybei ir ukrainiečių kalba).
 Universitetų bendruomenės psichologai konsultuoja ypatingą nerimą jaučiančius užsienio
ir Lietuvos studentus.
III
Atsižvelgiant į naujausius įvykius ir šaliai padarytos žalos mastą, prognozuojamas ilgalaikis
Ukrainos atsigavimo laikotarpis. Tai turės įtakos daugelio Ukrainos studentų galimybėms grįžti į
savo gimtuosius universitetus. Todėl Lietuvos universitetų akademinė bendruomenė siūlo
apsvarstyti galimybę sukurti ES programą (pvz., tai galėtų būti specialus pagrindinis veiksmas ar
veikla pagal Erasmus+ plus programą), kuri remtų reikalavimus atitinkančius Ukrainos pabėgėlių
studentus, kurie galėtų tęsti studijas universitetuose (pvz. Erasmus+ chartijos nariai), kol galės
grįžti į savo gimtuosius universitetus. ES kreditų perkėlimo ir mainų studijų modelis puikiai tiktų
proceso skaidrumui ir našumui užtikrinti.

