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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0683/2009, adresată de Maurizio Tani, de cetățenie italiană, în numele 
altor studenți universitari, însoțită de 55 de semnături, privind presupusa 
recunoaștere discriminatorie a echivalenței diplomelor universitare italienești în 
anumite state membre

1. Rezumatul petiției

Un grup de studenți universitari italieni se plânge că anumite state membre subevaluează 
creditele acumulate în cadrul ECTS (European Credit Transfer System) (Sistemul european de 
credite transferabile) ale diplomelor universitare italienești, în ciuda faptului că acestea se 
bazează pe aceleași cerințe în ceea ce privește cursurile și elaborarea tezei ca și diplomele din 
respectivele state membre.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 septembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

Semnatarii prezentei petiții, studenți universitari italieni care studiază în țara lor, solicită 
Parlamentului European să intervină pentru a pune capăt unei discriminări care, din punctul 
lor de vedere, s-ar practica împotriva cetățenilor italieni în anumite țări din Uniunea 
Europeană, printre care Suedia, Danemarca și Regatul Unit. Această situație se referă la fostul 
sistem de obținere a diplomelor italiene, care cuprindea oficial patru ani de studii, dar care, 
conform petiționarilor, ar echivala în realitate cu cel puțin cinci ani de studii. Mai precis, tot 
din punctul de vedere al petiționarilor, cei 4 ani de studii plus teza de 70 000 de cuvinte de la 
sfârșitul studiilor echivalează cu 300 de credite din sistemul european de credite transferabile, 
în timp ce țările menționate anterior le recunosc doar 180-240 de credite. Petiționarii 
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consideră că această situație se află în contradicție cu principiile Tratatului de la Lisabona și 
ale procesului de la Bologna.

În concluzie, petiția se referă la metoda de calculare a creditelor ECTS. Însă acest aspect ține 
de organizarea sistemului educațional și, prin urmare, este de responsabilitatea statelor 
membre. În plus, procesul de la Bologna și reformele universitare asociate acestuia se bazează 
pe un acord interguvernamental, și nu pe dreptul comunitar.

Cu toate acestea, în dorința de a promova mobilitatea studenților în Uniunea Europeană, 
Comisia Europeană a publicat anul acesta un ghid al utilizatorilor ECTS, pe care petiționarii 
sunt invitați să îl consulte la următoarea adresă de Internet: 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf

La paginile 20-22 și la anexa 2 din acest ghid se analizează această problemă mai în detaliu.

Informații de ordin mai general se găsesc pe următorul site:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_en.htm

În concluzie, Comisia contribuie la o cât mai bună colaborare între statele membre în ceea ce 
privește acest aspect, însă în domeniu nu există dispoziții juridice constrângătoare de drept al 
Uniunii Europene.


