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Univerzita Karlova
Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

Praha 22. února 2022 - Vedení UK a předsednictvo Akademického senátu UK vyjadřují solidaritu Ukrajině a doufají, že
současná vyhrocená politická situace bude vyřešena mírovými prostředky.
Soucítí se všemi ukrajinskými studentkami, studenty, kolegyněmi a kolegy, kteří studují, působí a pracují na UK a
samozřejmě nejen s nimi.

Podporuje všechny cesty, které vedou k diplomatickému řešení s využitím mírových prostředků.

Univerzita Karlova je připravena v případě potřeby i nadále přijímat zahraniční studentky a studenty, jimž represe
totalitních, autoritářských a nesvobodných režimů kdekoliv na světě ztěžuje nebo přímo znemožňuje studium. Na UK
mohou studovat za částečné podpory Stipendia Václava Havla.

V současné době pobývá na Univerzitě Karlově zhruba 830 studentů a stážistů z Ukrajiny. Na ukrajinských univerzitách
dle dostupných informací není žádný student Univerzity Karlovy.
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