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elismerésének egy francia egyetem általi visszautasításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy tanulmányait a német Münsteri Egyetem és a francia  Lille-i 
Egyetem szervezésében zajló francia-német program keretében szerezte meg, amely az ECTS 
pontrendszer alapján a végzett hallgatókat német és francia diplomára egyaránt feljogosítja. 
Tanulmányainak sikeres befejezését követően rendben megkapta német diplomáját. Azonban 
francia diplomát nem kapott, ugyanis a francia egyetemi hatóságok úgy határoztak, hogy 
ehhez még egy további, ötödik év elvégzésére lenne szükség, és – a korábbi évek 
gyakorlatával ellentétben – elutasították egy másik (a petíció benyújtójának esetében német) 
egyetemen mesterképzés keretében folytatott tanulmányai beszámíthatóságának elismerését. 
A petíció benyújtója tiltakozik a gyakorlat ilyen hirtelen változása ellen, és az érintett 
diákokra vonatkozó átmeneti rendelkezések hiányában megkérdőjelezi annak 
elfogadhatóságát. Azzal érvel, hogy mindezek következtében sérül a jogbiztonság, és azt 
szeretné megtudni, hogy a bolognai elvek alapján elfogadható és azokkal összeegyeztethető-e 
az, hogy egy francia egyetem önkényesen úgy dönt, a német egyetemi képesítést többé már 
nem tartja megfelelőnek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. április 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.
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„A petíció benyújtója a saját és egy másik hallgató ügyéről számol be: mindketten a münsteri 
Westfälische Wilhelms-Universität és a lille-i Institut d’Etudes Politiques (IEP) által közösen 
szervezett német-francia program keretében végezték politikatudományi tanulmányaikat. 
Különösen a lille-i egyetem által a program szerkezetében véghezvitt változtatásokkal 
kapcsolatban panaszkodik. A program eredeti hossza négy év volt, amelyből kettőt-kettőt 
kellett mindkét oktatási intézményben eltölteni, a lille-i IEP azonban a programot megtoldotta 
még egy évvel, amelynek elvégzése nélkül nem állít ki MA diplomát. A petíció benyújtója 
szerint a változtatás meghosszabbítja a képzés időtartamát, ellentétes a várakozásokkal és 
megnöveli a költségeket.
A Bizottság észrevételei

Az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikke értelmében az Unió kizárólag a tagállamok által 
a Szerződésekben ráruházott hatáskörök határain belül járhat el a Szerződésekben foglalt 
célkitűzések megvalósítása érdekében. Az oktatás területén az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 165. cikke rendelkezik arról, hogy az Unió a tagállamok közötti 
együttműködés ösztönzésével és szükség esetén tevékenységük támogatásával és 
kiegészítésével hozzájárul a minőségi oktatás fejlesztéséhez, ugyanakkor teljes mértékig 
tiszteletben tartja a tagállamoknak az oktatás tartalmára és az oktatási rendszer szerkezetére 
vonatkozó hatáskörét. Ebben az összefüggésben a petíció benyújtója által feltett kérdés a 
tagállamok hatáskörébe tartozik. 
A petíció benyújtója a bolognai folyamatra is hivatkozik. Véleménye szerint a bolognai 
folyamat legfőbb célja az egyetemek és kurzusok közötti mobilitás elősegítése, azonban ezt az 
IEP hozzáállása hátráltatja. A Bizottság rámutat arra, hogy a bolognai folyamat 
megállapodásai államköziek és egyetemköziek, és nem kötelező erejű uniós jogszabályok. 
Következtetés

A fentiekre tekintettel az Európai Bizottság nem avatkozhat be.”


