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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr.0607/2009 dėl Nyderlanduose įgytos akademinės kvalifikacijos 
pripažinimo Vokietijoje, kurią pateikė Vokietijos pilietė Rona Steffens

1. Peticijos santrauka

Nyderlanduose studijavusi ir dėstytojos darbo Vokietijoje ieškanti peticijos pateikėja teigia, 
kad Vokietijos valdžios institucijos atsisako pripažinti jos Nyderlanduose įgytą akademinę 
kvalifikaciją. Peticijos pateikėja pabrėžia, kad pasiekti rezultatai ir surinkti kreditai pagal 
Bolonijos procesą suteikia jai teisę eiti minėtas pareigas, todėl prašo Europos Parlamento 
pagalbos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. rugsėjo 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. gruodžio 17 d.

„Peticijos pateikėja studijavo Nyderlanduose, o Vokietijoje ieško dėstytojos darbo. Peticijos 
pateikėja teigia, kad Vokietijos valdžios institucijos atsisako pripažinti jos Nyderlanduose 
įgytą akademinę kvalifikaciją. Ji pabrėžia, kad pasiekti rezultatai ir surinkti kreditai pagal 
Bolonijos procesą suteikia jai teisę eiti minėtas pareigas.

Komisija pažymi, kad pagal EB sutarties 5 straipsnį, Bendrija veikia neperžengdama šia 
Sutartimi jai suteiktų įgaliojimų. EB sutarties 149 straipsnyje teigiama, kad Bendrija prie 
geros kokybės švietimo plėtojimo prisideda skatindama valstybių narių bendradarbiavimą ir 
prireikus paremdama bei papildydama jų veiksmus, kartu visiškai pripažindama valstybių 
narių atsakomybę už mokymo turinį ir švietimo sistemų organizavimą ir gerbdama jų kultūrų 
bei kalbų įvairovę. Tai reiškia, kad apie akademinių diplomų pripažinimą gali spręsti tik 
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pačios valstybės narės. Peticijos pateikėjos minėtas Bolonijos procesas nėra privalomų 
taisyklių rinkinys, o tarpvyriausybinis savanoriškas procesas, kurio reformos dar nėra 
pritaikytos visų valstybių narių švietimo sistemoms.

Tačiau Komisija skatina studentų judumą. Skatinimas akcentuojamas ir 2009 m. Žaliojoje 
knygoje dėl besimokančio jaunimo judumo skatinimo: tai yra vienas iš švietimo politikos 
tikslų, tarp kurių yra ir akademinio diplomų ir studijų trukmės pripažinimo skatinimas. (EB 
sutarties 149 straipsnio 2 dalis). Komisijos nuomone, atsisakymas pripažinti akademinį 
diplomą arba studijų trukmę be pagrįstos priežasties arba ilgas ir brangus formalumų 
tvarkymas gali būti laikomi sankcija Europos piliečiui, pasinaudojusiam laisvo judėjimo teise 
ir įgijusiam išsilavinimą kitoje valstybėje narėje. Todėl tokiu atveju šie veiksmai gali būti 
laikomi Bendrijos teisės pažeidimais.

Siekiant pašalinti praktines kliūtis, susijusias su akademinio diplomo pripažinimu kitoje 
valstybėje narėje nesiimant teisinių veiksmų, Europos Sąjunga skatina valstybes nares įsteigti 
informacijos apie akademinių diplomų ir profesinių kvalifikacijų pripažinimą centrų tinklą, 
kuris padėtų išspręsti tokias problemas tiesiog valstybių narių centrams tarpusavyje 
komunikuojant. Jei peticijos pateikėja nori gauti daugiau informacijos apie diplomų ir studijų 
trukmės pripažinimą, jai patariama kreiptis į ENIC-NARIC tinklą. Toliau nurodytoje šio 
tinklo interneto svetainėje galima rasti visų valstybių narių atstovybių adresus ir kontaktus.

http://www.enic-naric.net/“


