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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1485/2012 της Vera Artz, γερμανικής υπηκοότητας, σχετικά με την 
άρνηση γαλλικού πανεπιστημίου να αναγνωρίσει τα προσόντα της

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα αναφέρει ότι πραγματοποίησε τις σπουδές της βάσει γαλλογερμανικού 
συστήματος που διοργανώνεται από το πανεπιστήμιο Munster της Γερμανίας και το γαλλικό 
πανεπιστήμιο της Lille, το οποίο, βάσει του συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης 
διδακτικών μονάδων ECTS, παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν γαλλικό 
και γερμανικό πτυχίο. Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τις σπουδές της, της απονεμήθηκε
το γερμανικό πτυχίο. Ωστόσο, δεν έλαβε το γαλλικό πτυχίο, καθώς οι αρχές του γαλλικού 
πανεπιστημίου αποφάσισαν ότι απαιτείτο ένα επιπλέον, πέμπτο, έτος φοίτησης και, σε 
αντίθεση με τα προηγούμενα έτη, αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν μεταπτυχιακούς τίτλους 
σπουδών από άλλα πανεπιστήμια (στην προκειμένη περίπτωση, από γερμανικό 
πανεπιστήμιο). Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για την ξαφνική αλλαγή στην πολιτική του 
πανεπιστημίου και διερωτάται για το κατά πόσον είναι δυνατόν η αλλαγή αυτή να είναι 
αποδεκτή δεδομένου ότι δεν υπάρχουν μεταβατικές ρυθμίσεις για την εν λόγω κατηγορία 
φοιτητών. Θεωρεί, κατά συνέπεια, ότι διακυβεύεται η ασφάλεια δικαίου και θα ήθελε να 
πληροφορηθεί αν η αυθαίρετη απόφαση ενός γαλλικού πανεπιστημίου να πάψει να 
αναγνωρίζει τους τίτλους γερμανικών πανεπιστημίων είναι αποδεκτή και κατά πόσον 
συμμορφώνεται με τις αρχές της Μπολόνια.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Απριλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013
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Η αναφέρουσα παρουσιάζει την υπόθεσή της και την υπόθεση ενός άλλου φοιτητή του 
γερμανο-γαλλικού προγράμματος για απόκτηση διπλού πτυχίου στις πολιτικές επιστήμες που 
προσφέρεται από το πανεπιστήμιο Westfälische Wilhelms του Münster σε συνεργασία με το 
Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών (IEP) της Lille. Καταγγέλλει συγκεκριμένα τις αλλαγές που 
πραγματοποιήθηκαν στη δομή του προγράμματος από το Πανεπιστήμιο της Lille. Ειδικότερα, 
ενώ η αρχική διάρκεια του προγράμματος ήταν τέσσερα έτη, δύο στο καθένα από τα δύο 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, το IEP της Lille πρόσθεσε ένα επιπλέον έτος σπουδών, χωρίς την 
ολοκλήρωση του οποίου αρνείται να απονείμει τον σχετικό τίτλο (Master). Η αναφέρουσα 
καταγγέλλει ότι η εν λόγω αλλαγή παρατείνει τον χρόνο σπουδών, παραβιάζει τις προσδοκίες 
και αυξάνει το κόστος που σχετίζεται με αυτές. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής
Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΣΕΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργεί μόνον εντός των ορίων των 
αρμοδιοτήτων που της απονέμουν τα κράτη μέλη με τις Συνθήκες για την επίτευξη των 
στόχων που οι Συνθήκες αυτές ορίζουν. Στον τομέα της παιδείας, το άρθρο 165 της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι η Ένωση συμβάλλει στην ανάπτυξη 
παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και, αν αυτό 
απαιτείται, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόμενη ταυτόχρονα 
πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την 
οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, το ζήτημα που εγείρει η 
αναφέρουσα ανήκει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. 

Η αναφέρουσα αναφέρεται επίσης στη διαδικασία της Μπολόνια. Κατά την άποψή της, η 
προώθηση της κινητικότητας μεταξύ πανεπιστημίων και μαθημάτων αποτελεί τον 
πρωταρχικό στόχο της διαδικασίας της Μπολόνια, ενώ η προσέγγιση του IEP θίγει αυτή τη 
διαδικασία. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι οι συμφωνίες στο πλαίσιο της Μπολόνια είναι 
διακυβερνητικές και διαπανεπιστημιακές, ενώ δεν αποτελούν δεσμευτικούς κανόνες του 
δικαίου της ΕΕ. 

Συμπέρασμα
Με βάση τα ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει το δικαίωμα να παρέμβει.


