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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

22.1.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0683/2009 dėl tariamai diskriminuojamo Italijos universiteto laipsnių 
lygiavertiškumo pripažinimo kai kuriose valstybėse narėse, kurią pateikė Italijos 
pilietis Maurizio Tani kitų universiteto studentų vardu, su 55 parašais

1. Peticijos santrauka

Grupė Italijos universiteto studentų pasiskundė, kad kai kuriose valstybėse narėse 
nepakankamai vertinami Italijos universitetuose suteikiami kreditai remiantis Europos kreditų 
perkėlimo sistema (angl. European Credit Transfer System, ECTS), nors, palyginti su 
atitinkamų valstybių narių kreditais, buvo baigtas identiškas kursas ir įvykdyti disertacijos 
reikalavimai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. rugsėjo 24 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d.

„Šios peticijos pateikėjai Italijos universitetų studentai prašo Europos Parlamento imtis 
veiksmų, kad Italijos piliečiai nebebūtų diskriminuojami kai kuriose Europos Sąjungos šalyse, 
pavyzdžiui, Švedijoje, Danijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Diskriminacija vykdoma dėl senos 
Italijos diplomų sistemos – pagal ją studijos oficialiai trunka ketverius metus, o iš tikrųjų, 
pasak peticijos pateikėjų, atitinka mažiausiai penkerius metus. Tiksliau, pasak peticijos 
pateikėjų, studijos trunka ketverius metus ir rašoma disertacija, sudaryta iš 70 000 žodžių, –
tai atitinka 300 ECTS (Europos kreditų perkėlimo sistemos) kreditų, o minėtos šalys 
pripažįsta tik 180–240 kreditų. Peticijos pateikėjų manymu, tai neatitinka Lisabonos sutarties 
ir Bolonijos proceso principų.
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Apskritai peticija pateikta dėl ECTS kreditų skaičiavimo metodo. Šis klausimas kyla dėl 
švietimo sistemos organizavimo, todėl už jį atsakingos valstybės narės. Be to, Bolonijos 
procesas ir su juo susijusios universitetų reformos grindžiami tarpvyriausybiniu susitarimu, o 
ne Bendrijos teise.

Tačiau, siekdama skatinti studentų judumą Europos Sąjungoje, Europos Komisija šiais metais 
išleido ECTS vartotojo vadovą, kurį peticijos pateikėjai gali rasti šiuo interneto adresu:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf

Šis klausimas išsamiau aptariamas šio vadovo 20–22 puslapiuose ir 2 priede.

Bendrojo pobūdžio informacijos rasite šioje interneto svetainėje:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_en.htm

Apibendrinant pažymėtina, kad Komisija padeda valstybėms narėms priimti geriausią 
susitarimą šiuo klausimu, tačiau Europos Sąjungos teisėje nėra privalomų šios srities 
nuostatų.“


