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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0284/2010 af K. H-L., tysk statsborger, om de tyske myndigheders 
manglende anerkendelse af hendes franske universitetsdiplom

1. Sammendrag

Andrageren påklager, at de ansvarlige myndigheder i Köln ikke vil anerkende, at hendes 
franske universitetsdiplom er ligestillet med et tysk universitetsdiplom, men hævder, at det 
svarer til et diplom fra en "Fachhochschule", der primært adskiller sig fra de traditionelle 
universiteter ved en mere praktisk orientering og mindre forskning. Da dette betyder, at 
andrageren ikke har mulighed for at blive fastansat som gymnasielærerinde, anmoder hun 
Europa-Parlamentet om at efterprøve, om dette forhold er i overensstemmelse med EU's på 
området gældende retsakter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. juni 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2010.

"Andrageren påklager, at de ansvarlige myndigheder i Köln ikke anerkender hendes 
universitetsdiplom udstedt i 1996 af et fransk universitet som ligestillet med et tysk 
universitetsdiplom. Den uddannelse, andrageren har gennemført (trenational europæisk 
uddannelse i erhvervssprog), er et integreret uddannelseskursus, som tager fire år, hvoraf det 
første og det sidste år foregik på universitetet for anvendt videnskab i Köln og de to 
mellemliggende år i Frankrig og i England. Det enkelte universitet udsteder et særskilt bevis. 
Hvad angår universitetet i Provence, hvor andrageren erhvervede sit eksamensbevis, er 
studiets benævnelse "master i fremmedsprog".
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Andragerens problem er, at hun med dette eksamensbevis ikke kan blive fastansat som 
gymnasielærer i Tyskland, men kun som vikar.

De tyske myndigheder hævder, at det pågældende eksamensbevis svarer til et diplom, som i 
Tyskland udstedes af en Fachhochschule (teknisk skole for videregående uddannelser), hvor 
niveauet er lavere end på et universitet. En Fachhochschule adskiller sig primært fra 
traditionelle universiteter ved en mere praktisk orientering og mindre forskning. Derfor har 
andrageren i medfør af tysk lovgivning ikke kunnet blive fastansat som gymnasielærer. 
Andrageren vil gerne vide, om dette forhold er foreneligt med EU-retten på området.

Ifølge den ordning, der anvendes i Frankrig, berettiger et eksamensbevis som det, andrageren 
har erhvervet, indehaveren til en stilling som ligeværdig gymnasielærer, uden at dette berører 
kravet om CAPES1. Imidlertid er det de tyske myndigheders holdning, at man ikke kan blive 
fastansat gymnasielærer i Tyskland med det pågældende eksamensbevis alene, som svarer til 
den første statseksamen (tysk universitetsdiplom efter fire års studier). De kræver nemlig, at 
man består den anden statseksamen. At et niveau svarende til den første statseksamen er 
tilstrækkeligt til at blive fastansat lærer i Frankrig, betyder ikke, at det samme skal gælde i 
Tyskland.

Desuden har et universitet for anvendt videnskab ikke samme status som et traditionelt 
universitet, hvor niveauet og kravene er højere. Personer, som har erhvervet et eksamensbevis 
fra et universitet for anvendt videnskab, skal derfor angive det i deres eksamensgrad, således 
at forveksling med den normale universitetsgrad udgås. Hvis man har erhvervet et 
eksamensbevis fra en Fachhochschule, skal der tilføjes "FH" efter eksamensgraden, hvor 
"FH" altså betyder Fachhochschule, dvs. universitet for anvendt videnskab. Hvis man 
undlader at angive den tilsvarende benævnelse, kan det medføre strafferetlige sanktioner.

Det er ud fra denne anskuelse, de tyske myndigheder (Bezirksregierung Köln) har meddelt 
andrageren, at de ikke kan placere hende i den højere grad 12, men at hun må blive i grad 11.

På baggrund af ovenstående analyse skal Kommissionen bemærke, at der ikke er tale om 
forskelsbehandling på grund af nationalitet eller forfordeling af andrageren på grund af 
hendes studiemobilitet til en anden medlemsstat, eftersom hendes situation ikke ville have 
været mere fordelagtig, hvis hun havde studeret på et universitet for anvendt videnskab i 
Tyskland. Endelig vedrører det rejste spørgsmål opbygningen af medlemsstaternes 
uddannelsessystem og henhører derfor under den enkelte medlemsstats kompetence."

                                               
1 Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, dvs. bevis for egnethed til lærerstilling 
på gymnasiale uddannelser.


