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Impact of the COVID-19 virus on Higher Education and Recognition 

Joint Communication from the President of the European Students’ Union (ESU) and 
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In the COVID-19 era, all countries have made enormous efforts to ensure the continuation of study, 
teaching and research activities in the field of higher education, where the physical premises of the 
different institutions were locked down and access was denied, but there were no players among 
students, research and administrative staff who stopped their activity, indeed, everyone was called 
upon to adapt their duties flexibly to the current circumstances.  

During this exceptional period due to the spread of the COVID-19 virus, many countries are still 
maintaining the award of final upper secondary school qualifications and many higher education 
institutions are at the same time guaranteeing the education of their students and the award of the 
relative final qualifications and degrees. 

In order to secure the right to education during this period, exceptional measures have been put in 
place which differ from the normal award of final qualifications and in some cases includes the 
impossibility of obtaining the relative final diplomas from students. 

We would therefore like to invite all countries, the ENIC and NARIC network centres and higher 
education institutions to adopt the most flexible recognition procedures possible in view of this 
exceptional situation, in line with the spirit and regulations of the Lisbon Convention, the only 
international legal instrument which once again proves itself  flexible and adaptable to any context, 
in order to guarantee fair recognition procedures capable of ensuring the same academic rights of 
entry to higher education courses for qualifications from different systems, based on the criteria of 
reciprocity, trust and solidarity between countries and institutions.  

President of the Lisbon Recognition 
Convention Committee Bureau 

President of the European Students’ Union 

 Luca Lantero  Robert Napier 



ЄВРОПЕЙСЬКА СТУДЕНТСЬКА СПІЛКА 
БЮРО КОМІТЕТУ ЛІСАБОНСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ З ВИЗНАННЯ 

Рим/Брюссель, 7 липня 2020 

Вплив COVID-19 на вищу освіту та визнання 

Спільна декларація Президента Європейської студентської спілки (ESU) та 
Президента Бюро комітету Лісабонської конвенції про визнання (LRCCB)

В епоху COVID-19, всі країни докладають великих зусиль аби забезпечити безперервне 
навчання, викладання та дослідження у царині вищої освіти за умов, коли різні заклади 
освіти зачинені і до них заборонено доступ, а студенти, викладацький та адміністративний 
склад не припиняють своєї діяльності.

Насправді, перед усіма постав виклик адаптуватися до нових обставин і у гнучкому режимі 
виконувати свої обов'язки.

Протягом цього виняткового періоду, пов'язаного з поширенням вірусу COVID-19, багато 
країн продовжують присвоєння випускних кваліфікацій середньої освіти і багато закладів 
вищої освіти так само гарантують навчання своїм студентам та присвоєння відповідних 
випускних кваліфікацій та ступенів. 

Для того, щоб забезпечити право на освіту протягом цього періоду, запроваджуються 
виняткові заходи, які відрізняються від присвоєння випускних кваліфікацій і в окремих 
випадках унеможливлюють отримання відповідних дипломів від студентів.

Отже, ми закликаєм всі країни, всі національні інформаційні центри мережі ENIC-NARIC та 
заклади вищої освіти застосовувати найгнучкіші процедури визнання з огляду на цю 
виняткову ситуацію, в дусі Лісабонської конвенції і відповідно до неї, адже саме вона є 
єдиним міжнародним інструментом, який є гнучким та піддається адаптації до будь-якого 
контексту задля гарантування доброчесної процедури визнання, придатної для забезпечення 
таких самих академічних прав доступу до вищої освіти і отримання кваліфікацій в межах 
різних систем на засадах критеріїв взаємодопомоги, довіри та солідарності між країнами та 
закладами освіти.  
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