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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1485/2012, ktorú prekladá Vera Artz, nemecká štátna občianka, 
o odmietnutí francúzskej univerzity uznať jej kvalifikáciu

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície uvádza, že študovala podľa francúzsko-nemeckého plánu, ktorý 
zorganizovala nemecká univerzita v meste Münster a francúzska univerzita v meste Lille
a v rámci ktorého sa absolventom udeľuje podľa systému kreditov ECTS nemecký 
a francúzsky diplom. Po úspešnom ukončení štúdia jej bol riadne udelený nemecký diplom. 
Francúzsky diplom jej však nebol udelený, lebo orgány francúzskej univerzity sa rozhodli, že 
je potrebný ďalší, piaty, rok štúdia a v rozpore s predchádzajúcimi rokmi odmietli uznať 
magisterský stupeň štúdia na inej univerzite (v prípade predkladateľky petície ide o nemeckú 
univerzitu) za prípustný. Predkladateľka petície namieta proti náhlej zmene v postupe 
a spochybňuje jeho prijateľnosť vzhľadom na chýbajúce prechodné opatrenia v prípade 
dotknutých študentov. Tvrdí, že v dôsledku týchto skutočností je právna istota narušená 
a chcela by vedieť, či je prípustné a zlučiteľné s bolonskými zásadami, aby sa francúzska 
univerzita svojvoľne rozhodla, že kvalifikácia z nemeckej univerzity už nie je primeraná.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 30. apríla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013)

Predkladateľka petície opisuje svoj prípad a prípad ďalšieho študenta z nemecko-
francúzskeho dvojitého študijného programu ukončeného odovzdaním diplomu v oblasti 
politológie, ktorý ponúka univerzita Westfälische Wilhelms-Universität v meste Münster 
v spolupráci s Institut d’Etudes Politiques (IEP) v meste Lille. Sťažuje sa najmä na zmeny, 
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ktoré sa uskutočnili v štruktúre programu zo strany Univerzity v meste Lille. Konkrétnejšie, 
zatiaľ čo pôvodne program trval štyri roky, po dva roky v dvoch vzdelávacích zariadeniach, 
IEP v meste Lille pridal jeden rok štúdia navyše, bez ktorého odmieta udeliť svoj diplom 
(magisterský). Predkladateľka petície sa sťažuje, že zmenou sa predlžuje čas štúdia, 
nedodržiavajú sa ich očakávania a zvyšuje sa cena za štúdiá. 
Poznámky Komisie

Podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii Únia koná len v medziach právomocí, ktoré na ňu 
preniesli členské štáty v zmluvách na dosiahnutie cieľov v nich vymedzených. Pre oblasť 
vzdelávania sa v článku 165 Zmluvy o fungovaní Európskej únie stanovuje, že Únia prispieva 
k rozvoju kvalitného vzdelávania podporovaním spolupráce medzi členskými štátmi a, ak je 
to potrebné, podporovaním a doplňovaním činnosti členských štátov pri plnom rešpektovaní 
ich zodpovednosti za obsah výučby a organizácie vzdelávacích systémov. Vzhľadom na tieto 
skutočnosti patrí otázka, ktorú položila predkladateľka petície, do právomoci členských 
štátov. 

Predkladateľka petície odkazuje aj na bolonský proces. Podľa jej názoru je podporovanie 
mobility medzi univerzitami a kurzmi hlavným cieľom bolonského procesu, ale postoj IEP 
tomuto procesu škodí. Komisia pripomína, že dohody v rámci Bologne sú medzivládne 
a medziuniverzitné a nepredstavujú záväzné pravidlá právnych predpisov EÚ. 

Záver
Európska komisia vzhľadom na uvedené skutočnosti nemôže zasiahnuť.


