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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0683/2009, του Maurizio Tani, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος και 
άλλων φοιτητών πανεπιστημίου, που συνοδεύεται από 55 υπογραφές, σχετικά με 
ισχυρισμούς για μεροληψία κατά την αναγνώριση της ισοδυναμίας των πτυχίων 
ιταλικών πανεπιστημίων σε ορισμένα κράτη μέλη

1. Περίληψη της αναφοράς

Μια ομάδα ιταλών φοιτητών πανεπιστημίου διαμαρτύρεται διότι σε ορισμένα κράτη μέλη 
υποτιμώνται οι τίτλοι σπουδών των ιταλικών πανεπιστημίων μέσω του ECTS (ευρωπαϊκό 
σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων), παρότι πληρούνται οι ίδιοι όροι σπουδών και 
πτυχιακής εργασίας που ισχύουν και στα αντίστοιχα κράτη μέλη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Σεπτεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Οι υπογράφοντες την παρούσα αναφορά, οι οποίοι είναι ιταλοί φοιτητές πανεπιστημίου στη 
χώρα τους, ζητούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει για να θέσει τέρμα στις 
διακρίσεις οι οποίες, σύμφωνα με τους ίδιους, εφαρμόζονται σε βάρος των ιταλών πολιτών σε 
ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων, στη Σουηδία, τη Δανία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο. Το ζήτημα αφορά το παλαιότερο σύστημα ιταλικών διπλωμάτων, που 
περιελάμβανε τυπικά τέσσερα έτη σπουδών αλλά στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τους 
αναφέροντες, ισοδυναμούσε με πέντε έτη σπουδών. Πιο συγκεκριμένα –πάντα σύμφωνα με 
τους αναφέροντες– αν και οι τετραετείς σπουδές τους μαζί με τη διπλωματική εργασία 
έκτασης 70 000 λέξεων, αντιστοιχούν σε 300 μονάδες του ευρωπαϊκού συστήματος 
συσσώρευσης και μεταφοράς διδακτικών μονάδων ECTS, οι προαναφερθείσες χώρες τους 
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αναγνωρίζουν μόνο 180-240 μονάδες. Οι αναφέροντες εκτιμούν ότι το γεγονός αυτό 
αντιβαίνει στις αρχές της Συνθήκης της Λισαβόνας και της διαδικασίας της Μπολόνια.

Εν ολίγοις, η αναφορά αφορά τη μέθοδο υπολογισμού των διδακτικών μονάδων ECTS. Πλην 
όμως, το ζήτημα αυτό εμπίπτει στην οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος και κατά 
συνέπεια εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ομοίως, η διαδικασία της Μπολόνια 
και οι συνδεόμενες με αυτήν πανεπιστημιακές μεταρρυθμίσεις βασίζονται σε μια 
διακυβερνητική συμφωνία, και όχι στο κοινοτικό δίκαιο.

Πάντως, προκειμένου να προωθήσει την κινητικότητα των σπουδαστών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε φέτος έναν οδηγό για τους χρήστες του 
συστήματος ECTS τον οποίον οι αναφέροντες μπορούν να συμβουλευτούν στην ακόλουθη 
διαδικτυακή διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf

Οι σελίδες 20-22 και το παράρτημα 2 του εν λόγω οδηγού εξετάζουν πιο αναλυτικά το 
συγκεκριμένο ζήτημα.

Γενικότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_en.htm

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συμβάλλει στην καλύτερη δυνατή συνεννόηση μεταξύ των κρατών 
μελών σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, χωρίς όμως να υπάρχουν δεσμευτικές νομικές 
διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα.


