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egyetemi diplomájának a német hatóságok általi el nem ismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy az illetékes kölni hatóságok nem ismerik el, hogy 
francia egyetemi diplomája egyenértékű egy német egyetemi diplomával, hanem azt állítják, 
francia egyetemi diplomája egy német szakirányú főiskolán („Fachhochschule”) szerzett 
diplomának felel meg. A szakirányú főiskolákat elsődlegesen az különbözteti meg a 
hagyományos egyetemektől, hogy nagyobb hangsúlyt fektetnek a gyakorlatra, és kisebbet a 
kutatásra.  Mivel ez azt jelenti, hogy petíció benyújtójának nem lesz lehetősége gimnáziumi 
tanárként munkát vállalni, ezért annak vizsgálatára kéri az Európai Parlamentet, hogy ez a 
körülmény összhangban áll-e az Európai Uniónak ezen a területen hatályos jogi aktusaival. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. június 28. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy az illetékes kölni hatóságok nem ismerik el egy francia 
egyetemen 1996-ban szerzett egyetemi diplomájának egy német egyetemi diplomával való 
egyenértékűségét. A petíció benyújtója által végzett tanulmányok (az alkalmazott idegen 
nyelvek területén három európai országban folytatott tanulmányok) egy 4 évig tartó integrált 
képzést alkotnak, amelyből az első és az utolsó tanév elvégzésére a kölni alkalmazott 



PE452.730v01-00 2/2 CM\838869HU.doc

HU

tudományok egyetemén, míg a másik két év teljesítésére Franciaországban és Angliában 
került sor. A képzésben részt vevő valamennyi egyetem különálló oklevelet állít ki. A petíció 
benyújtója által megszerzett diplomát kiállító provence-i egyetem esetében a tanulmányok 
megnevezése „idegen nyelvi mesterképzés”.

A petíció benyújtója számára az okoz problémát, hogy e diplomával nem kinevezett 
tanárként, hanem csupán helyettesítő tanárként alkalmaznák őt Németországban a középfokú 
oktatásban (gimnázium).

A német hatóságok elmondása alapján a szóban forgó diploma egy németországi 
„Fachhochschule” – az egyetemi fokozat alatti oktatási szinten található szakirányú főiskola –
által kibocsátott diplomának felel meg. A hagyományos egyetemekkel szembeni legfőbb 
eltérés abban áll, hogy a „Fachhochschule” gyakorlatorientált oktatást nyújt és kisebb 
hangsúlyt fektet a kutatásra, emiatt a petíció benyújtóját a német szabályozás értelmében nem 
ismerhették el gimnáziumi tanárként. A petíció benyújtója szeretné tudni, hogy ez a helyzet 
összeegyeztethető-e az e területen alkalmazandó uniós joggal.

A franciaországi rendszer alapján egy olyan diploma, mint amelyet a petíció benyújtója is 
szerzett, a CAPES1 követelményeinek sérelme nélkül birtokosát teljes értékű gimnáziumi 
tanárnak nyilvánítja. A német hatóságok álláspontja szerint ugyanakkor nem dolgozhat 
kinevezett tanárként egy németországi középiskolában (gimnázium) egy kizárólag a szóban 
forgó diplomával rendelkező személy, mivel ez a diploma az első államvizsgának (négy évig 
tartó tanulmányokat követően szerzett német egyetemi diplomának) felel meg. Ehhez szükség 
van a második államvizsga sikeres letételére. Az, hogy Franciaországban elegendő az első 
államvizsga szintjének elérése a kinevezett tanárként történő munkavállaláshoz, nem jelenti 
azt, hogy ez Németországban is ugyanígy van.

Az alkalmazott tudományok egyetemei ezenkívül nem rendelkeznek a hagyományos 
egyetemekével megegyező jogállással: ez utóbbiak szintje és követelményei magasabbak. 
Éppen ezért azoknak, akik az alkalmazott tudományok valamely egyetemén szereztek 
diplomát, fel kell tüntetniük ezt a tényt a diplomájuk megnevezésében annak érdekében, hogy 
ne kerüljön sor a rendes egyetemi szinttel való összetévesztésre. Ha egy diplomát birtokosa 
valamely „Fachhochschulén” szerzett meg, a megnevezés után fel kell tüntetni az „(FH)” 
rövidítést; az FH a Fachhochschulét/alkalmazott tudományok egyetemét jelöli. A megfelelő 
megjegyzés feltüntetésének elmulasztását büntetőjogi úton lehet szankcionálni.

E megközelítésnek megfelelően a német hatóságok (Bezirksregierung Köln) arról 
tájékoztatták a petíció benyújtóját, hogy nem sorolhatják be az eggyel magasabb 12-es 
fokozatba, hanem változatlanul a 11-es fokozatba tartozik.

A fenti elemzést figyelembe véve a Bizottság megjegyzi, hogy nem áll fenn sem 
állampolgárságon alapuló megkülönböztetés, sem a petíció benyújtójának joghátránnyal 
sújtása amiatt, hogy egy másik tagállamban folytatott tanulmányokat, mivel a helyzete akkor 
sem lenne kedvezőbb, ha az alkalmazott tudományok valamely németországi egyetemén 
folytatta volna tanulmányait. Végül a felmerült kérdés a tagállamok oktatási rendszereinek 
megszervezését érinti, ezért ez a terület az egyes tagállamok hatáskörébe tartozik.
                                               
1 Középiskolai tanári munka végzésére jogosító bizonyítvány


