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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1485/2012 af Vera Artz, tysk statsborger, om et fransk
universitets afvisning af at anerkende hendes kvalifikationer

1. Sammendrag

Andrageren angiver, at hun fuldførte sine studier under en fransk-tysk ordning organiseret af 
det tyske universitet i Münster og det franske universitet i Lille, der inden for ECTS-
pointsystemet berettiger kandidater til både en tysk og en fransk universitetsgrad. Efter at 
have fuldført sine studier fik hun på behørig vis tildelt en tysk universitetsgrad. Hun fik dog 
ikke tildelt en fransk universitetsgrad, da de franske universitetsmyndigheder havde besluttet, 
at det var nødvendigt med et yderligere femte studieår og, i modsætning til foregående år, 
nægtede at anerkende kandidatuddannelser fra et andet (i andragerens tilfælde, tysk) 
universitet. Andrageren klager over denne pludselig ændring i politikken og stiller 
spørgsmålstegn ved dens antagelighed i betragtning af en manglende overgangsordning for de 
berørte studerende. Hun mener, at retssikkerheden herved bringes i fare og ønsker at få oplyst, 
om det er acceptabelt og i overensstemmelse med Bolognaprincipperne, at et fransk 
universitet vilkårligt beslutter, at tyske universitetsgrader ikke længere er tilstrækkelige.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. april 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

Andrageren fremfører udover sin egen sag også sagen for en anden studerende, der har taget 
en tysk-fransk dobbeltgrad i statskundskab, der udbydes af universitetet Westfälische 
Wilhelms-Universität i Münster i samarbejde med Institut d’Etudes Politiques (IEP) i Lille. 
Hendes klage vedrører særligt, at universitetet i Lille har ændret uddannelsesprogrammets 
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struktur. Specifikt handler det om, at hvor den oprindeligt nominerede tid for uddannelsen var 
på fire år, hhv. to år på hvert af de to uddannelsessteder, har IEP i Lille nu tilføjet et ekstra års 
studie og afviser at udstede eksamensbeviset (Master) uden det ekstra års studie. Andrageren 
klager over, at ændringerne forlænger studietiden, skuffer deres forventninger og øger 
studieomkostningerne.
Kommissionens bemærkninger

I medfør af artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde handler Unionen 
kun inden for rammerne af de beføjelser, som medlemsstaterne har tildelt den i traktaterne, 
med henblik på at opfylde de mål, der er fastsat heri. På uddannelsesområdet bestemmes det i 
artikel 165 i TEUF, at Unionen skal bidrage til udviklingen af et højt uddannelsesniveau ved 
at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og om nødvendigt at støtte og supplere 
disses indsats, med fuld respekt for medlemsstaternes ansvar for undervisningsindholdet og 
opbygningen af uddannelsessystemerne. I den forbindelse henhører andragerens spørgsmål 
under medlemsstaternes kompetence. 

Andrageren henviser også til Bolognaprocessen. Efter hendes mening er hovedformålet med 
Bolognaprocessen at fremme mobilitet mellem universiteter og kurser, men IEP's handlemåde 
er til skade for denne proces. Kommissionen minder om, at aftalerne inden for Bologna er 
mellemstatslige og gælder mellem de enkelte universiteter, og at de ikke er bindende EU-
lovgivning. 
Konklusion

I lyset af ovenstående er Kommissionen ikke i stand til at gribe ind.


