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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0683/2009, ko citu universitātes studentu vārdā iesniedza Itālijas
valstspiederīgais Maurizio Tani un kam pievienoti 55 paraksti, par iespējamu 
Itālijas universitāšu grādu diskriminējošu līdzvērtības atzīšanu dažās dalībvalstīs

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Grupa Itālijas universitātes studentu sūdzas, ka dažas dalībvalstis nepietiekami augstu vērtē 
Itālijas universitāšu grādu ECTS (Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmas) 
punktus, neraugoties uz to, ka viņi izpildījuši tādas pašas kursu un diplomdarbu prasības, 
kādas jāizpilda, lai iegūtu grādu attiecīgajās dalībvalstīs.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 24. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. janvārī

„Šī lūgumraksta parakstītāji, kas ir Itālijas universitāšu studenti savā valstī, lūdz Eiropas 
Parlamentu iejaukties, lai izbeigtu diskrimināciju, kas, pēc viņu domām, tiek praktizēta 
noteiktās Eiropas Savienības dalībvalstīs pret Itālijas pilsoņiem, starp tām ir Zviedrija, Dānija 
un Apvienotā Karaliste. Tas attiecas uz veco Itālijas diplomu sistēmu, kura formāli iekļāva 
četrus studiju gadus, bet patiesībā, pēc lūgumraksta iesniedzēju domām, ir līdzvērtīga vismaz 
pieciem gadiem. Konkrētāk — joprojām pēc lūgumraksta iesniedzēju domām — viņu 4 gadus 
ilgās studijas un studiju beigu darbs, kura apjoms ir 70 000 vārdi, atbilst 300 Eiropas 
kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmas (ECTS) kredītpunktiem, taču iepriekš minētās 
valstis viņiem atzīst tikai 180–240 kredītpunktus. Lūgumraksta iesniedzēji uzskata, ka tas ir 
pretrunā ar Lisabonas līguma un Boloņas procesa principiem.
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Kopumā lūgumraksts attiecas uz ECTS kredītpunktu aprēķināšanas metodi. Taču uz šo 
jautājumu attiecas izglītības sistēmas organizācija, par ko attiecīgi ir atbildīgas dalībvalstis. 
Tāpat Boloņas process un universitāšu reformas, kas ar to ir saistītas, balstās uz starpvalstu 
nolīgumu un nevis uz Kopienas tiesību aktiem.

Tomēr, rūpējoties par studentu mobilitātes veicināšanu Eiropas Savienībā, Eiropas Komisija 
šogad publicēja ECTS lietotāju rokasgrāmatu, ko lūgumraksta iesniedzēji var atrast šādā 
tīmekļa vietnē: 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf

Šis jautājums sīkāk ir apskatīts rokasgrāmatas 2. pielikuma 20.–22. lappusē.

Vispārīgāku informāciju var atrast tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_en.htm

Visbeidzot, attiecībā uz šo tematu Komisija dod ieguldījumu vislabākās iespējamās 
saprašanās veicināšanā starp dalībvalstīm, taču šajā jomā nepastāv saistoši, juridiski Eiropas 
Savienības tiesību aktu nosacījumi.”


