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Ref.: Petiția nr. 1485/2012, adresată de Vera Artz, de cetățenie germană, privind 
refuzul unei universități franceze de a-i recunoaște calificările

1. Rezumatul petiției

Petiționara afirmă că și-a efectuat studiile în cadrul unui program franco-german organizat de 
Universitatea germană din Münster și Universitatea franceză din Lille, care dă dreptul 
absolvenților din cadrul sistemului cu puncte ECTS să aibă atât o diplomă germană, cât și una 
franceză. După ce a finalizat cu succes studiile, i-a fost acordată în mod corespunzător o 
diplomă germană. Cu toate acestea, nu a primit și diploma franceză, autoritățile universității 
franceze hotărând că este necesar un al cincilea an de studii și, contrar anilor anteriori, 
refuzând să recunoască drept admisibile studiile din cadrul programelor de masterat urmate la 
altă universitate (în cazul petiționarei, o universitate germană). Petiționara ridică obiecții cu 
privire la această schimbare bruscă a politicii și pune la îndoială acceptabilitatea sa în lipsa 
unor dispoziții tranzitorii pentru studenții vizați. Ea motivează că, în consecință, este 
compromisă securitatea juridică și dorește să știe dacă este admisibil și compatibil cu 
principiile procesului de la Bologna ca o universitate franceză să hotărască în mod arbitrar că 
nu mai sunt adecvate calificările obținute în universități germane.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 aprilie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Petiționara prezintă cazul propriu și pe cel al unui alt student înscris într-un program de studii 
franco-german de științe politice, oferit de Universitatea westfalică „Wilhelm” din Münster în 
cooperare cu Institutul de Studii Politice (IEP) din Lille. Ea își exprimă nemulțumirile în
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special în ceea ce privește schimbările aduse structurii programului de către Universitatea din 
Lille. Mai concret, dacă durata inițială a programului era de patru ani, din care câte doi 
trebuiau urmați la fiecare dintre cele două instituții de învățământ, acum IEP din Lille a mai 
adăugat un an de studii, fără de care instituția refuză să acorde diploma de absolvire (master). 
Petiționara critică faptul că această modificare prelungește durata studiilor, înșeală așteptările 
studenților și crește costurile de școlarizare.

Observațiile Comisiei
În conformitate cu articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea acționează 
exclusiv în limitele competențelor ce îi sunt conferite de statele membre prin tratate, în 
vederea atingerii obiectivelor stabilite în acestea. În domeniul educației, articolul 165 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că Uniunea contribuie la dezvoltarea 
unei educații de calitate, prin încurajarea cooperării dintre statele membre și, în cazul în care 
este necesar, prin sprijinirea și completarea acțiunii acestora, respectând pe deplin 
responsabilitatea statelor membre față de conținutul învățământului și de organizarea 
sistemului educațional. În acest context, aspectul prezentat de petiționară este de competența 
statelor membre. 

Petiționara face referire și la procesul de la Bologna. În opinia sa, promovarea mobilității între 
universități și cursuri reprezintă obiectivul principal al procesului de la Bologna, însă 
abordarea Institutului de Studii Politice din Lille dăunează acestui proces. Comisia amintește 
că acordurile din cadrul procesului de la Bologna sunt interguvernamentale și 
interuniversitare, ele nefiind norme obligatorii în legislația UE. 
Concluzii

Date fiind aspectele prezentate mai sus, Comisia Europeană nu poate să intervină.


