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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0683/2009, którą złożył Maurizio Tani (Włochy) w imieniu innych 
studentów uniwersytetu, z 55 podpisami, w sprawie domniemanego 
dyskryminującego uznawania równoważności włoskich dyplomów w niektórych 
państwach członkowskich

1. Streszczenie petycji

Grupa włoskich studentów uniwersytetu skarży się, że niektóre państwa członkowskie 
zaniżają wartość punktów zdobytych w ramach ECTS (europejskiego systemu transferu 
punktów) w odniesieniu do włoskich dyplomów, pomimo spełnienia identycznych wymogów 
w zakresie zajęć i prac dyplomowych jak w przypadku dyplomów w tychże państwach 
członkowskich.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 września 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

Składający petycję – włoscy studenci studiujący na uniwersytecie we Włoszech – zwracają 
się do Parlamentu Europejskiego o interwencję mającą na celu położenie kresu praktykom
dyskryminacyjnym, które ich zdaniem miałyby być stosowane wobec obywateli Włoch 
w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej, m.in. w Szwecji, Danii i Wielkiej 
Brytanii. Problem dotyczy systemu szkolnictwa wyższego, który obowiązywał uprzednio we 
Włoszech i w którym studia trwały cztery lata, ale zdaniem składających petycję odpowiadały 
w rzeczywistości co najmniej 5-letnim studiom. Mówiąc ściślej, jak twierdzą składający 
petycję, 4-letnie studia zakończone pracą dyplomową o długości 70 000 słów odpowiadają
300 punktom w ramach europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów (ECTS). 
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Tymczasem ww. kraje przyznają jedynie 180–240 punktów. Według składających petycję stoi 
to w sprzeczności z zasadami określonymi w traktacie lizbońskim i w ramach procesu 
bolońskiego.

Przedmiotem petycji jest metoda obliczania punktów ECTS. Kwestia ta dotyczy organizacji 
systemu kształcenia, a co za tym idzie – leży w gestii państw członkowskich. Podobnie proces 
boloński i związane z nim reformy kształcenia uniwersyteckiego opierają się na porozumieniu 
międzyrządowym, nie zaś na prawie wspólnotowym.

Niemniej, z myślą o wspieraniu mobilności studentów w Unii Europejskiej, Komisja 
Europejska udostępniła w tym roku przewodnik dla użytkowników ECTS, z którym 
składający petycję mogą się zapoznać na następującej stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf.

Na str. 20–22 i w załączniku 2 do przewodnika znajdują się bardziej szczegółowe informacje 
na temat kwestii będącej przedmiotem petycji.

Bardziej ogólne informacje dostępne są na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_en.htm.

Podsumowując, Komisja przyczynia się do osiągnięcia możliwie największego porozumienia 
pomiędzy państwami członkowskimi w przedmiotowej sprawie, w przypadku której jednak 
nie mają zastosowania żadne wiążące przepisy prawa Unii Europejskiej.


