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Tema: Peticija Nr. 1485/2012 dėl Prancūzijos universiteto atsisakymo pripažinti 
peticijos pateikėjos kvalifikacijas, kurią pateikė Vokietijos pilietė Vera Artz

1. Peticijos santrauka

„Peticijos pateikėja nurodo studijavusi pagal Prancūzijos ir Vokietijos programą, kurią 
parengė Vokietijos Miunsterio universitetas ir Prancūzijos Lilio universitetas ir pagal kurią 
absolventams pagal ECTS taškų sistemą suteikiamas Vokietijos ir Prancūzijos mokslinis 
laipsnis. Sėkmingai pabaigus studijas jai deramai suteiktas Vokietijos mokslinis laipsnis. Vis 
dėlto jai nesuteiktas Prancūzijos mokslinis laipsnis, nes Prancūzijos universiteto vadovybė 
nusprendė, kad reikalingi papildomi penkti studijų metai, ir priešingai nei ankstesniais metais 
ji atsisakė pripažinti kito universiteto (peticijos pateikėjos atveju – Vokietijos) suteiktą 
magistro laipsnį. Peticijos pateikėja nepritaria tokiam staigiam politikos pakeitimui ir abejoja 
jos tinkamumu, nes nesudaryti atitinkamų studentų pereinamojo laikotarpio susitarimai. Ji 
teigia, kad yra kilęs pavojus teisiniam tikrumui, ir nori sužinoti, ar tai, kad Prancūzijos 
universitetas savavališkai nusprendė, jog Vokietijos universiteto kvalifikacija 
nebepakankama, atitinka Bolonijos principus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. balandžio 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

Peticijos pateikėja pristato savo ir kito Prancūzijos ir Vokietijos dvigubo mokslo laipsnio 
politikos mokslų programos, kurią siūlo Miunsterio universitetas Westfälische Wilhelms-
Universität bendradarbiaudamas su Lilio universitetu Institut d’Etudes Politiques (IEP), 
studento atvejį. Ji visų pirma skundžiasi tuo, kad Lilio universitetas pakeitė programos 
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struktūrą. Nors pradinė programos trukmė buvo ketveri metai, t. y. po du metus kiekvienoje 
švietimo įstaigoje, Lilio IEP pridėjo dar vienus studijų metus, o jų nebaigus IEP nesuteikia 
diplomo (magistro laipsnio). Peticijos pateikė skundžiasi tuo, kad šiuo pakeitimu pratęsiama 
studijų trukmė, nepatenkinami jos lūkesčiai ir didinamos sąnaudos.

Komisijos pastabos
Pagal Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnį Sąjunga veikia tik neperžengdama ribų 
kompetencijos, kurią, siekiant Sutartyse nustatytų tikslų, jai šiose Sutartyse suteikė valstybės 
narės. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 165 straipsnyje numatyta, kad švietimo srityje 
Sąjunga, visapusiškai pripažindama valstybių narių atsakomybę už mokymo turinį bei 
švietimo sistemų organizavimą, prisideda prie kokybiško švietimo vystymo skatindama 
valstybių narių bendradarbiavimą, o prireikus – remdama bei papildydama jų veiksmus. Taigi 
peticijos pateikėjos iškeltas klausimas priklauso valstybių narių kompetencijai. 

Peticijos pateikėja taip pat mini Bolonijos procesą. Jos nuomone, judumo tarp universitetų ir 
kursų skatinimas yra pagrindinis Bolonijos proceso tikslas, tačiau IEP požiūris šiam procesui 
labai kenkia. Komisija primena, kad Bolonijos proceso susitarimai yra tarpvyriausybiniai ir 
tarpuniversitetiniai, todėl jie nelaikomi privalomosiomis ES teisės taisyklėmis. 

Išvada
Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytus faktus, Europos Komisija negali imtis veiksmų.“


