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Пред лицето на войната в Украйна, която засяга и нейните университети, подложени на 

нечовешки условия за функциониране, и на фона на бежанската вълна, Университетската 

агенция на франкофонията (AUF) твърдо изразява своята солидарност с украинския народ и 

по-специално с учебните заведения и университетите в Украйна. 

 

AUF, първата университетска мрежа в света, има 13 университета – членове от Украйна и те 

са представлявани от Регионалната Дирекция за Централна и Източна Европа (AUF-ECO). 

Университетската агенция на франкофонията  е убедена в необходимостта от запазване на 

академичния и научния потенциал на страната, който е от съществено значение за бъдещето 

на Украйна, от съхраняване на нейната младеж и на способността ѝ да произвежда умения и 

квалификации, нужни за нейното възстановяване. 

 

AUF поставя активната солидарност в центъра на основополагащите ценности на своята 

дейност и решава да се мобилизира напълно, за да подпомогне своите членове и да се 

присъедини със собствен принос към международното движение за солидарност с Украйна. 

 

От началото на конфликта, чрез своите дирекции и офиси в Централна и Източна Европа, 

AUF предприе възможно най-точно проучване на ситуацията на място и в частност с 

ректорите и ръководителите на 13-те украински университета, членуващи в AUF. Според 

първите цифри, които достигнаха до нас, над 1000 студенти бежанци от Украйна вече са се 

прехвърлили в Република Молдова и  над 5000 са в Румъния. 

 

 Нашият „Специален план AUF УКРАЙНА“ предвижда няколко действия в полза на 

студенти, преподаватели, изследователи и управленски кадри на университетите –членове 

от Украйна. 

 



I. ПОМОЩ ЗА БЕЖАНЦИТЕ 

1.1. Подкрепа за мобилността и интеграцията на лицата 

 

Действие 1. Проекти за подкрепа и интегриране на студенти бежанци от университетите в 

Украйна. Като част от „Специален план AUF UKRAINE“ , AUF отправя  призив за подкрепа 

на украински и чуждестранни студенти от университетите в Украйна. Скоро ще бъде обявена 

Покана за оказване на подкрепа. 

 

Действие 2. Подкрепа за преместването на украински изследователски екипи в която и да е 

друга държава в региона. AUF ще подпомага академичната и научната мобилност на 

преподаватели-изследователи от украинските университети – членове на AUF. 

https://www.auf.org/europe-centrale-orientale  

 

Действие 3. ESFAM, институт към AUF в София (България), специализиран в публичното 

управление, по изключение ще приеме безплатно украински или чуждестранни студенти 

бежанци, докато трае конфликтът, за начално и непрекъснато обучение, https://esfam.auf.org 

 

1.2. Институционална подкрепа за университетите-членове на AUF 

 

Действие 4. Подкрепа за университетите – членове от съседните страни, които ще приемат 

бежанци от украинските университети. AUF ще подпомогне университетите в  Република 

Молдова (10 университета),  в Румъния (44 университета), както и всяка друга желаеща 

страна, която ще приеме бежанци от университетите на Украйна. 

 

Действие 5. Мобилизиране на програмата на AUF “AIMES international”, която е 

специализирана в подпомагането  на студенти-бежанци и ще обяви покана за кандидатстване 

в този конкретен контекст към всички университети, членуващи в AUF. 

 

 

 

 



1.3. Подкрепа за настаняване 

 

Действие 6. Партньорство CIUP-AUF. Международното студентско градче в Париж(CIUP) 

и AUF работят заедно за спешни действия за приемане на студенти бежанци от Украйна. 

 

Действие 7. Ускорен достъп до Дома на франкофонските студенти в Париж, с установяване 

на запазена квота от стаи за студенти бежанци от Украйна, украинци или чуждестранни 

студенти. 

 

II. НАУЧНА И УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРИЕМСТВЕНОСТ 

 

Действие 8. Подкрепа за превода на украински документи, необходими за валидиране на 

обучението във френскоезични университети. 

 

Действие 9. Прием в нашите регионални институции. В няколко държави AUF има кампуси  

 (CNF) и франкофонски центрове за заетост (CEF), които ще приемат всеки студент бежанец 

от украински университет. Тези AUF пространства позволяват достъп до дигиталното 

пространство и  възможност за дистанционно обучение. AUF приканва своите членове да 

следват същия път. 

 

Действие 10. Предложения за безплатно организиране и управление на онлайн обучение. 

IFIC, институт на AUF в Тунис (Тунис), специализиран в дистанционно обучение, ще 

подпомогне безплатно: 

студенти, които ще имат достъп до дипломиращи обучения в чужбина чрез FOAD 

системата (Отворено и дистанционно обучение);  

заемащи ръководни длъжности и професионалисти, които ще имат достъп до  

системата TRANSFER (Продължаващо обучение);  

университети – членове, които могат да поискат нашата технико-педагогическа 

подкрепа при проектиране, разработване и онлайн публикуване на обучителни модули, 

https://ific.auf.org/. 

 



Действие 11. Предоставяне на цифрови ресурси в полза на украинските членове на AUF. 

AUF предлага серия от полезни ресурси, по-специално чрез своята цифрова библиотека 

(BNEUF) и нейните повече от 11 милиона ресурси, достъпни безплатно за всички студенти 

и преподаватели. 

 

III. ИНСТИТУЦИОНАЛНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

 

Действие 12. Пълно освобождаване от членски внос на университетите – членове от 

Украйна. Като жест на солидарност с пълноправните украински членове, AUF ги 

освобождава от задължението да плащат членски внос за 2021 и 2022 г. 

 

Действие 13. Промяна на управлението на текущи проекти в Украйна. AUF въвежда мерки 

за промени и адаптация за текущи проекти, чиито носители са университети от Украйна, за 

гъвкавост в управлението на проектите (удължаване на продължителността на проекта или 

на отчета по изпълнението му, облекчаване на финансовото управление и др.). 

 

Действие 14. Мисия за научно сътрудничество. Подкрепа за мисии за научно 

сътрудничество, за повишаване на квалификацията и на мисии за експертизи,  с приоритетно 

третиране на съседните страни с развита доброволческа дейност. 

 

AUF не просто съзнава, но повече от всякога е наясно с обществената роля на университетите 

за постигане на връщане към разума. 

 

За  AUF 

AUF – Университетската агенция на франкофонията, създадена преди 60 години, е също така 

световна университетска мрежа с 1000 членуващи институции: университети, висши 

училища и изследователски центрове в близо 120 държави.  

 


