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Om: Anerkendelse af studieperioder i udlandet 

Elever inden for EU er mobile, enten på grund af deres familiemæssige situation eller på grund af 
deres deltagelse i forskellige udvekslingsprogrammer. Læringsmobilitet i skolealderen hjælper unge 
med at erhverve grundlæggende livsfærdigheder og tværfaglige kompetencer, der bidrager til deres 
personlige udvikling, beskæftigelsesegnethed og aktive medborgerskab i Europa. Artikel 165 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsætter, at målene for Unionens indsats er "at 
begunstige studerendes og læreres mobilitet, bl.a. ved at fremme den akademiske anerkendelse af 
eksamensbeviser og studieperioder".  

Til trods herfor anerkender mange medlemsstater ikke studieperioder i udlandet, især hvis de ikke 
resulterer i eksamensbeviser, der stemmer overens med den europæiske referenceramme for 
kvalifikationer (EQF). Manglende gunstige politiske rammer udgør en væsentlig hindring for 
mobiliteten for elever (og familier med børn i skolealderen), som efterfølgende skal gå et eller flere 
yderligere år i skole, når de vender tilbage til deres hjemlande. 

Selv om vi glæder os over det forslag til en henstilling fra Rådet om gensidig anerkendelse af 
eksamensbeviser for videregående uddannelse og skoleuddannelse/studieophold i udlandet, der var 
medtaget i Kommissionens meddelelse med titlen "Styrkelse af den europæiske identitet gennem 
uddannelse og kultur" (14. november 2017), vil vi gerne stille følgende spørgsmål: 

– Hvordan agter Kommissionen at sikre, at Rådets henstilling omfatter elever, hvis studier i 
udlandet ikke har ført til opnåelse af en kvalifikation eller et eksamensbevis? 

– Hvilken anerkendelsesordning eller hvilke anerkendelsesordninger for studieperioder i udlandet 
er under overvejelse? 

– Agter Kommissionen at overveje de vellykkede eksempler i Italien og Østrig, hvor studieperioder, 
der ikke varer længere end 12 måneder, anerkendes uden yderligere eksamener eller 
meritoverførsler? 
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