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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1485/2012, którą złożyła Vera Artz (Niemcy), w sprawie odmowy 
uznania jej kwalifikacji przez francuski uniwersytet

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję studiowała w ramach francusko-niemieckiego programu organizowanego 
przez Uniwersytet w Münsterze w Niemczech oraz Uniwersytet w Lille we Francji, który 
upoważnia absolwentów do otrzymania zgodnie z systemem punktacji ECTS zarówno 
niemieckiego, jak i francuskiego dyplomu. Po ukończeniu studiów otrzymała dyplom 
niemiecki. Nie otrzymała jednak dyplomu francuskiego, ponieważ władze francuskiej uczelni 
uznały, że musi jeszcze dodatkowo ukończyć piąty rok studiów i, w przeciwieństwie do 
poprzednich lat, odmówiły uznania studiów magisterskich ukończonych na innym (w tym 
przypadku niemieckim) uniwersytecie. Składająca petycję sprzeciwia się nagłej zmianie zasad 
oraz kwestionuje ich dopuszczalność w świetle braku przejściowych rozwiązań dla 
studentów, których dotknęły zmiany. Uważa ona, że w ten sposób naruszono zasadę pewności 
prawa i chciałaby się dowiedzieć, czy zgodnie z zasadami systemu bolońskiego francuski 
uniwersytet ma prawo do podjęcia samowolnej decyzji o nieuznaniu kwalifikacji uzyskanych 
na uniwersytecie w Niemczech.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 kwietnia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Składająca petycję przedstawia swoją sprawę, a także sprawę innej osoby studiującej w 
ramach niemiecko-francuskiego programu studiów politycznych umożliwiającego zdobycie 
dwóch dyplomów, który oferuje Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münsterze 
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(Westfälische Wilhelms-Universität Münster) we współpracy z Instytutem Nauk Politycznych 
w Lille (Institut d’Etudes Politiques - IEP). Składająca petycję skarży się przede wszystkim 
na zmiany w strukturze programu wprowadzone przez Uniwersytet w Lille. Początkowo 
okres trwania programu wynosił cztery lata i obejmował po dwa lata studiów w każdej z 
dwóch placówek, jednak Instytut Nauk Politycznych w Lille wydłużył okres studiów o 
dodatkowy rok, bez ukończenia którego niemożliwe jest uzyskanie dyplomu (Master). 
Składająca petycję twierdzi, że zmiana wydłuża okres trwania studiów, nie spełnia jej 
oczekiwań, a także powoduje wzrost kosztów studiów.

Uwagi Komisji
Zgodnie z art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej Unia działa wyłącznie w granicach kompetencji 
przyznanych jej przez państwa członkowskie w traktatach na potrzeby osiągnięcia 
określonych w nich celów. W odniesieniu do kształcenia art. 165 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej przewiduje, że „Unia przyczynia się do rozwoju edukacji o wysokiej 
jakości, poprzez zachęcanie do współpracy między państwami członkowskimi oraz, jeśli jest 
to niezbędne, poprzez wspieranie i uzupełnianie ich działalności, w pełni szanując 
odpowiedzialność państw członkowskich za treść nauczania i organizację systemów 
edukacyjnych”. W tym kontekście kwestia poruszona przez składającą petycję wchodzi w 
zakres kompetencji państw członkowskich. 

Składająca petycję powołuje się także na proces boloński. Jej zdaniem propagowanie 
mobilności między uniwersytetami i kursami jest głównym celem procesu bolońskiego, a 
podejście Instytutu Nauk Politycznych szkodzi tym działaniom. Komisja przypomina, że 
porozumienia w ramach procesu bolońskiego są zawierane między rządami i uniwersytetami i 
nie stanowią wiążących przepisów prawa UE. 
Wniosek

W związku z powyższym Komisja Europejska nie może interweniować.


