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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Maurizio Tani, olasz állampolgár által más egyetemi hallgatók nevében benyújtott 
0683/2009. számú, 55 aláírást tartalmazó petíció az olasz egyetemi diplomák 
egyenértékűségének elismerésével kapcsolatos állítólagos diszkriminációról egyes 
tagállamokban

1. A petíció összefoglalása

Olasz egyetemi hallgatók egy csoportja amiatt nyújtott be panaszt, hogy egyes tagállamok az 
adott tagállamokban kiadott diplomákkal azonos tanulmányi és tanulmányírási 
követelmények ellenére alulértékelik az olasz egyetemi diplomák ECTS (európai kreditátviteli 
rendszer) pontértékét.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. szeptember 24. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január 22.

A petíciót aláíró személyek, akik hazájukban olasz egyetemi hallgatók, az Európai Parlament 
közbelépését kérik annak a megkülönböztetésnek a megszüntetése érdekében, amelyet a 
véleményük szerint az Európai Unió egyes országaiban, többek között Svédországban, 
Dániában és az Egyesült Királyságban az olasz állampolgárokkal szemben alkalmaznak. Ez a 
régi olasz oklevélrendszerre vonatkozik, amely formálisan négy tanévből állt, a petíció 
benyújtóinak véleménye szerint azonban valójában legalább öt évnek felelt meg. Pontosabban 
kifejtve – továbbra is a petíció benyújtóinak véleménye szerint –, 4 éves tanulmányaik, 
valamint a 70 000 szó terjedelmű szakdolgozat az európai kreditgyűjtési és -átviteli 
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rendszerben (ECTS) 300 kreditnek felel meg, míg a fent említett országok csak 180-240 
kreditet ismernek el részükre. A petíció benyújtói úgy vélik, hogy ez ellentétes a Lisszaboni 
Szerződés és a bolognai folyamat alapelveivel.

A petíció végeredményben az ECTS kreditek számítási módszerére vonatkozik. Márpedig ez 
a kérdés az oktatási rendszer szervezésének kérdéséhez tartozik, és ennek következtében a 
tagállamok felelőssége alá esik. A bolognai folyamat és az ahhoz kapcsolódó egyetemi 
reformok úgyszintén kormányközi megállapodáson, és nem a közösségi jogon alapulnak.

Mindazonáltal a hallgatók Európai Unión belüli mobilitásának előmozdítása érdekében a 
Bizottság idén egy ECST felhasználói útmutatót tett közé, melyet a petíció benyújtói a 
következő internetes címen találhatnak meg: 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf

Az útmutató 2. mellékletének 20-22. oldala részletesebben foglalkozik ezzel a kérdéssel.

Általánosabb információk találhatók a következő honlapon:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_en.htm

Végezetül a Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban a lehető 
legnagyobb egyetértés alakuljon ki a tagállamok között, azonban az Uniós jogban erre 
vonatkozóan nincsenek kötelező érvényű jogszabályi rendelkezések.


