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Комисия по петиции

10.11.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0284/2010, внесена от K. H-L., с германско гражданство, относно 
отказ на германските органи да признаят нейната диплома от френски 
университет

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията се оплаква, че компетентните органи в Кьолн не признават 
дипломата й от френски университет за равностойна на германска университетска 
диплома, а твърдят, че тя съответства на диплома от „Fachhochschule“. Основните 
разлики са, че последното има по-практическа насоченост и по-малко научна 
насоченост от традиционните университети и тъй като това означава, че вносителката 
не може да бъде назначена за учител в средно училище, тя призовава Европейския 
парламент да разследва дали тази ситуация е в съответствие с приложимото 
законодателство на Общността в тази сфера.

2. Допустимост

Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

Вносителката на петицията се оплаква, че компетентните органи в Кьолн не признават 
дипломата й, получена през 1996 г. от френски университет, за равностойна на 
германска университетска диплома. Обучението, преминато от вносителката на 
петицията (тринационално европейско обучение по приложна лингвистика) 
представлява интегрирано обучение, първата и последната година от което са се 
провели в Университета по приложни науки в Кьолн, а другите две години, във 
Франция и Англия. Всеки участващ университет издава отделно удостоверение.
Удостоверението от Университета в Прованс, който е издал дипломата на вносителката 
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на петицията, се нарича „магистър по чужди езици“.

Проблемът на вносителката на петицията е, че с тази диплома тя не може да бъде 
назначена за щатен учител в средно училище (Gymnasium) в Германия, а може 
единствено да работи като учител по заместване.

Германските органи потвърждават, че въпросната диплома съответства на издадена в 
Германия диплома от „Fachhochschule“ (технически колеж за висше образование), 
който е с по-ниско ниво от университет. Основната разлика по отношение на 
традиционните университети е, че „Fachhochschule“ има по-практическа насоченост и 
по-малко научна насоченост и поради тази причина по силата на германското 
законодателство, вносителката на петицията не е могла да бъде утвърдена като 
гимназиален учител. Вносителката желае да знае дали това положение съответства на 
приложимото право на ЕС в областта.

Съгласно приложимата във Франция система, диплома като получената от 
вносителката на петицията дава право на притежателя да упражнява изцяло професията 
учител в гимназия, без да се засяга изискването за CAPES1. При все това позицията на 
германските органи е, че само въпросната диплома, която съответства на първи 
държавен изпит (университетска диплома след четири години обучение), не дава право 
на вносителката да бъде щатен учител в гимназия (Gymnasium) в Германия. За това е 
необходимо да се премине успешно вторият държавен изпит. Фактът, че първият 
държавен изпит във Франция е достатъчен за щатен учител не означава, че това трябва 
да е така и в Германия.

Освен това университетът за приложни науки няма същия статут като класически 
университет, чието ниво и изисквания са по-високи. По тази причина това трябва да се 
посочи към титлата на лицата, които са получили диплома от университет за приложни 
науки, за да няма объркване с нормалното ниво на университета. Ако са получили 
диплома от „Fachhochschule“, след титлата трябва да се добави „(FH)“, което означава 
„Fachhochschule“/университет за приложни науки. Изпускането на адекватно 
обозначение може да бъде санкционирано от наказателното право.

В съответствие с този подход германските органи (Bezirksregierung Köln) са 
информирали вносителката на петицията, че не могат да я класират в по-висока степен 
от 12 и ще трябва да остане в степен 11.

Комисията, като има предвид горепосочения анализ, отбелязва, че няма дискриминация 
по отношение на националност, нито санкциониране на вносителката на петицията 
поради факта, че е осъществила мобилност по време на обучението към друга държава-
членка, тъй като положението й не би било по-благоприятно, ако е учила в университет 
за приложни науки в Германия. Накрая, повдигнатият въпрос попада в обхвата на 
организацията на образователната система в държавите-членки и съответно е от 
компетентността на всяка държава-членка.

                                               
1 Удостоверение за учителска правоспособност в средните училища (1992 г.).


