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Komisja Petycji

17.12.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0607/2009, którą złożyła Rona Steffens (Niemcy) w sprawie uznania 
w Niemczech jej holenderskich kwalifikacji akademickich

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, która studiowała w Holandii i ubiega się o posadę nauczycielki 
w Niemczech, informuje, że władze niemieckie odmawiają uznania jej holenderskich 
kwalifikacji akademickich. Składająca petycję utrzymuje, że uzyskane wyniki i punkty 
przyznane jej w ramach systemu bolońskiego kwalifikują ją do objęcia rzeczonej posady, 
i dlatego zwraca się do Parlamentu Europejskiego o pomoc.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 września 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 grudnia 2009 r.

Składająca petycję studiowała w Holandii i ubiega się o posadę nauczycielki w Niemczech. 
Informuje ona, że władze niemieckie odmawiają uznania jej kwalifikacji akademickich 
zdobytych w Holandii, co uniemożliwia jej objęcie tej posady. Twierdzi, że osiągnięte przez 
nią wyniki i punkty przyznane jej w ramach systemu bolońskiego powinny umożliwić jej 
otrzymanie posady, o której mowa.

Komisja zaznacza, że zgodnie z art. 5 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską 
Wspólnota działa w granicach kompetencji powierzonych jej przedmiotowym traktatem.
W dziedzinie edukacji art. 149 traktatu stanowi, że Wspólnota przyczynia się do rozwoju 
edukacji wysokiej jakości poprzez zachęcanie państw członkowskich do współpracy oraz, 
jeśli jest to niezbędne, poprzez wspieranie i uzupełnianie ich działalności, w pełni szanując 
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odpowiedzialność państw członkowskich za treść nauczania i organizację systemów 
edukacyjnych. W tym kontekście akademickie uznawanie dyplomów uniwersyteckich należy 
do wyłącznych kompetencji państw członkowskich. Jeśli zaś chodzi o proces boloński, do 
którego odnosi się składająca petycję, nie jest to system wiążących zasad, lecz proces 
dobrowolny i międzyrządowy, a wprowadzone w jego ramach reformy nie zostały jeszcze 
zastosowane na wszystkich kierunkach studiów uniwersyteckich w państwach członkowskich.

Komisja wspiera jednak niezmiennie mobilność studentów, o czym świadczy opublikowana 
w lipcu 2009 r. zielona księga w sprawie mobilności edukacyjnej młodych ludzi. Mobilność 
ta jest jednym z celów działań Komisji w sferze edukacji, który obejmuje także zachęcanie do 
akademickiego uznawania dyplomów (art. 149 ust. 2 traktatu). Komisja jest zatem zdania, że 
odmowę uznania dyplomu lub okresu studiów bez należytego uzasadnienia bądź też 
stosowanie nadmiernie długich lub kosztownych procedur można interpretować jako sankcję
wobec obywatela europejskiego za skorzystanie przez niego z przysługującego mu prawa do 
swobodnego przepływu oraz podjęcia studiów w innym państwie członkowskim. W takim 
przypadku tego rodzaju praktyki można traktować jako naruszenie prawa wspólnotowego.

Aby ograniczyć praktyczne trudności związane z uznawaniem kwalifikacji zdobytych 
w innym państwie członkowskim bez konieczności czynienia kroków prawnych, Unia 
Europejska zachęciła państwa członkowskie do utworzenia sieci ośrodków informacji na 
rzecz uznawania akademickiego oraz uznawania kwalifikacji zawodowych, która
niejednokrotnie może pomóc w rozwiązaniu tego rodzaju problemów dzięki bezpośrednim
kontaktom między ośrodkami w zainteresowanych krajach. Aby uzyskać więcej informacji 
w zakresie uznawania dyplomów i okresów studiów, składająca petycję powinna zwrócić się
do sieci ENIC-NARIC. Na poniższej stronie internetowej można znaleźć wszelkie adresy 
i punkty kontaktowe we wszystkich państwach członkowskich.

http://www.enic-naric.net/


