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DAAD шокована російським нападом на Україну  
Німецька служба академічних обмінів (Deutsche Akademische 
Austauschdienst, DAAD) заявляє про свою відданість своїм партнерам 
в Україні. 

«Ми як організація DAAD шоковані нападом Росії на Україну — суверенну 
державу Європи. Ми також серйозно хвилюємось за життя людей і стан 
наших партнерських організацій в Україні. Ми як DAAD виступаємо за 
мирний та вільний обмін у науковій сфері та за міжнаціональну 
співдружність викладачів, дослідників і студентів у всьому світі. Це 
обумовлено дотриманням міжнародного права в усьому світі. Тому саме 
сьогодні ми заявляємо про свою солідарність з людьми та нашими 
партнерами в Україні», — сказав президент DAAD доктор наук, 
проф. Джойбрато Мукерджи (Joybrato Mukherjee).  

DAAD уважно стежитиме за ситуацією та розвитком подій на місці; у 
тісній співпраці з федеральним урядом та в ході обміну думками з Радою 
ректорів вищих навчальних закладів і з вищими навчальними закладами 
DAAD найближчими днями й тижнями оцінить, як можна організувати 
кооперування наукових робіт з Україною. «Солідарність з Україною — це 
в тому числі і недопущення розриву зв’язків у сфері міжнародної 
наукової політики, а також збереження відношень обміну навіть за 
несприятливих умов», — каже Мукерджи. 

Наразі в Україні фінансується 46 проектів DAAD і 62 проекти в рамках 
програми Erasmus+. У зв’язку з пандемією поточне співробітництво в 
основному відбувається у цифровому форматі. Останніми днями у 
зв’язку з загостренням ситуації стипендіати DAAD з Німеччини вже 
виїхали з України. 
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