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Sveučilište u Zagrebu izrazilo potporu Ukrajini 

 
Sveučilište u Zagrebu izrazilo je snažnu potporu ukrajinskim studenticama i 
studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju, zaposlenicima svih sveučilišta te 
cjelokupnom ukrajinskom obrazovnom i znanstvenom sustavu.  

U pismu objavljenom danas na službenoj mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu 
www.unizg.hr, ističe se kako će Sveučilište i njegova tijela poduzeti sve potrebne 
mjere i aktivnosti kako bi se ukrajinskim studentima pružila sva potrebna pomoć te 
kako bi se studenti izbjegli iz Ukrajine što lakše uključili u visokoobrazovne procese 
na Sveučilištu u Zagrebu. 

 
Pismo potpore šaljemo Vam u cijelosti u nastavku priopćenja: 

 

Sveučilište u Zagrebu solidarizira se s obiteljima članova akademske zajednice, 
njihovim prijateljima, sunarodnjacima i svima koji su se u prijateljskoj Ukrajini 
zatekli u teškim stradanjima tijekom posljednjih dana. 

Kao institucija koja njeguje europske vrijednosti i razvija moderno, demokratsko, 
multikulturno i slobodno društvo, Sveučilište u Zagrebu s posebnom pozornošću i 
velikom tugom prati zbivanja u Ukrajini te se nada pronalasku mirnoga rješenja koje 
će dovesti do okončanja teškoga stradavanja i rata. 

Ukrajina je među prvim zemljama koje su priznale Republiku Hrvatsku još prije više 
od 30 godina, kada smo i sami prolazili kroz teško razdoblje s neizvjesnom 
budućnošću. Time je omogućila i našem Sveučilištu da djeluje autonomno u okviru 
Republike Hrvatske. 

Sveučilišta moraju biti središta intelektualnih, stručnih, kritičkih i moralnih rasprava, 
pacifističkih, proaktivnih i konstruktivnih inicijativa i aktivnosti, slobodnoga 
izražavanja mišljenja te mjesta na kojima se potiče suradnja i partnerstvo s 
institucijama i pojedincima diljem svijeta. Stoga je dužnost sveučilišta da se svojim 
djelovanjem brinu i o budućnosti cijeloga čovječanstva te se zalažu za dijalog i 
slobodu svakoga pojedinca. Rat, ratna stradavanja i razaranja suprotna su 
sveučilišnim, znanstvenim, obrazovnim i općeljudskim vrijednostima. 
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Sveučilište u Zagrebu i njegova tijela poduzet će sve potrebne mjere i aktivnosti kako 
bi se ukrajinskim studentima pružila sva potrebna pomoć te kako bi se studenti 
izbjegli iz Ukrajine što lakše uključili u visokoobrazovne procese na našoj instituciji. 
Shodno tome, daje se preporuka sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu da se 
studenticama i studentima koji su izbjegli u Republiku Hrvatsku, a žele nastaviti studij 
na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu, uvjetno omogući nastavak visokoškolskoga 
obrazovanja te da naknadno, posredstvom stručnih službi sastavnica, pokrenu 
postupak priznavanja razdoblja studija ili upisa u sljedeću akademsku godinu. 

 

Sveučilište u Zagrebu ima Erasmus sporazume sa sljedećim ukrajinskim 
sveučilištima: 

E10185868 - TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV 
Ukraine 

E10158978 - IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV Ukraine 

E10200141 - NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE IGOR 
SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE 

 
Bilateralni sveučilišni sporazumi potpisani su sa sljedećim ukrajinskim sveučilištima: 

1. Uzhgorod National University (2007.) 

2. National University of Ostroh Academy (2011.) 

3. Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk (2014.) 

4. Taras Shevchenko National University of Kyiv, (2004., 2016.) 

5. Ivan Franko National University of Lviv, (2019.) 

 
 
 
 

S poštovanjem, 

dr. sc. Tamara Dagen 
mob. 099 4564 443 

 


