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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1485/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Vera Artz, 
par Francijas universitātes atteikumu atzīt viņas kvalifikācijas

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka viņa studēja atbilstoši Vācijas Minsteres universitātes un 
Francijas Lilles universitātes izveidotajai Francijas – Vācijas shēmai, kas saskaņā ar ECTS
punktu sistēmu ļauj absolventiem iegūt grādu gan Vācijā, gan Francijā. Pēc veiksmīgas 
studiju pabeigšanas viņai tika pienācīgi piešķirts Vācijā iegūtais grāds. Tomēr Francijā viņai 
netika piešķirts iegūtais grāds, jo Francijas universitātes atbildīgās personas nolēma, ka vēl 
papildus jāstudē piektais gads, un, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, atteicās atzīt citā 
universitātē (lūgumraksta iesniedzējas gadījumā — Vācijas universitātē) apgūtās maģistra 
studijas. Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret šo pēkšņo politikas maiņu un apšauba tās 
pieņemamību, jo nav starptautisku noteikumu par iesaistītajiem studentiem. Viņa apgalvo, ka 
tādējādi tiek grauta juridiskā noteiktība, un vēlas zināt, vai Francijas universitātes patvaļīgais 
lēmums par to, ka Vācijas universitātes kvalifikācijas vairs nav atbilstošas, ir pieņemams un 
atbilstīgs Boloņas principiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 30. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Lūgumraksta iesniedzēja iepazīstina ar savu un vēl viena studenta gadījumu Vācijas –
Francijas politisko zinātņu divkāršā akadēmiskā grāda programmā, kuru piedāvā Vestfālenes 
Minsteres Vilhelmsa Universitāte sadarbībā Lilles Politisko zinātņu institūtu (IEP). Jo īpaši 
viņa sūdzas par Lilles Universitātes veiktajām izmaiņām programmas struktūrā. Konkrētāk, 
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kaut gan sākotnēji programmas ilgums bija četri gadi, no kuriem divi katrā izglītības iestādē, 
Lilles IEP pievienoja vēl vienu studiju gadu, kuru nepabeidzot, universitāte atsakās piešķirt 
savu maģistra studiju diplomu. Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, ka izmaiņas pagarina studiju 
laiku, neatbilst cerētajam un palielina izmaksas. 

Komisijas komentāri
Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantu Savienība rīkojas tikai to kompetenču 
robežās, ko tai Līgumos piešķīrušas dalībvalstis, lai sasniegtu tajos paredzētos mērķus. 
Attiecībā uz izglītību Līguma par Eiropas Savienības darbību 165. pantā paredzēts, ka, 
veicinot dalībvalstu sadarbību un vajadzības gadījumā atbalstot un papildinot to rīcību, 
Kopiena sekmē pilnvērtīgās izglītības attīstību, pilnībā respektējot dalībvalstu atbildību par 
mācību saturu un izglītības sistēmu organizāciju. Šajā saistībā lūgumraksta iesniedzējas 
jautājums ir dalībvalstu kompetencē. 

Lūgumraksta iesniedzējs piemin arī Boloņas procesu. Viņasprāt, Boloņas procesa galvenais 
mērķis ir mobilitātes veicināšana starp universitātēm un kursiem, taču IEP pieeja apdraud šo 
procesu. Komisija atgādina, ka Boloņas process ir vienošanās starp valdībām un 
universitātēm, nevis ES tiesību saistoši noteikumi. 

Secinājums
Ņemot vērā iepriekš minēto, Eiropas Komisija nevar iejaukties.


