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IZJAVA MLADE AKADEMIJE OB VOJNI V UKRAJINI IN POZIV SLOVENSKI 

ZNANSTVENI SKUPNOSTI 
 
V Mladi akademiji z ogorčenjem in zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje v Ukrajini v zadnjih 
nekaj dneh. Ostro obsojamo vojaški napad Rusije na Ukrajino, kršitev njene suverenosti in 
ozemeljske celovitosti, uničevanje civilne infrastrukture ter izgube in ogrožanje nedolžnih 
življenj. Izrekamo podporo in sočutje ukrajinskim civilistom ter solidarnost z ukrajinsko 
znanstveno skupnostjo v želji, da se situacija čim prej normalizira. 
 
Na prošnjo naše sestrske organizacije Svet mladih znanstvenikov pri Ministrstvu za 
izobraževanje in znanost Ukrajine (Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки 
України), s katero si delimo članstvo v Evropskem svetu doktorskih kandidatov in 
raziskovalcev na začetku kariere – Eurodoc, se Mlada akademija pridružuje ostalim 
Eurodocovim nacionalnim združenjem v koordiniranem prizadevanju za pomoč ukrajinskim 
raziskovalcem na začetku kariere, ki bodo morali za zaščito svojih življenj poiskati zatočišče v 
prijateljskih državah. Mlada akademija se zavezuje, da bo delovala kot vezni člen med člani 
Sveta mladih znanstvenikov pri Ministrstvu za izobraževanje in znanost Ukrajine ter 
slovenskimi raziskovalnimi in visokošolskimi organizacijami, državnimi organi (ARRS, MIZŠ), 
ostalimi zainteresiranimi institucijami in posamezniki, ki bodo izrazili pripravljenost, da 
pomagajo v Slovenijo sprejeti ukrajinske doktorske kandidate in raziskovalce na začetku 
kariere ter jih integrirati v slovenski znanstveni sistem. Podpiramo tudi vsakršna prizadevanja, 
da se vstop v Slovenijo omogoči ukrajinskim dodiplomskim študentom in uveljavljenim 
znanstvenikom. 
 
V zvezi s tem pozivamo, naj: 

• Vlada Republike Slovenije oziroma od nje pooblaščeni organi vzpostavijo komunikacijo 
med nastajajočimi državnimi namestitvenimi centri in slovenskimi raziskovalnimi in 
visokošolskimi organizacijami za čim hitrejšo in čim bolj enostavno integracijo ukrajinskih 
študentov, doktorskih kandidatov in raziskovalcev v slovenski raziskovalni in visokošolski 
sistem; 

• slovenske raziskovalne in visokošolske organizacije ter študentski domovi ponudijo 
ukrajinskim študentom, doktorskim kandidatom in raziskovalcem zatočišče v prostih 
namestitvenih kapacitetah (službenih stanovanjih, študentskih sobah); 

• Vlada Republike Slovenije, MIZŠ, ARRS, raziskovalne organizacije in doktorske šole 
ukrajinskim študentom, doktorskim kandidatom in raziskovalcem poenostavijo in 
pospešijo administrativne postopke za zaposlitev, vpis na vse stopnje študija oziroma 
prijavo na raziskovalne projekte (po vzoru npr. poziva Češke raziskovalne agencije z dne 
25. 2. 2022), kjer je to mogoče in primerno; 

• izkušeni slovenski raziskovalci, ki izpolnjujejo pogoje za mentorstvo in imajo na razpolago 
dovolj finančnih sredstev, vzamejo zainteresirane ukrajinske študente in doktorske 
kandidate pod svoje okrilje; 
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• tisti slovenski raziskovalci, ki sodelujejo z Rusijo in katerih delo je mogoče neposredno ali 
potencialno uporabiti v vojaške namene, svoje sodelovanje takoj prekinejo. 

 
Naš poziv zaključujemo v želji, da bi se ukrajinski raziskovalci na začetku kariere lahko čim 
prej rešili skrbi in boja za svoja življenja ter se spet posvetili prizadevanju za kakovost 
raziskovalnega dela ter njegov pomen za družbo in gospodarstvo. 
 
 
Ljubljana, 26. 2. 2022                V imenu Mlade akademije 
 
                 dr. Tea Romih, predsednica 
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