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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0284/2010 dėl Vokietijos valdžios institucijų atsisakymo pripažinti 
peticijos pateikėjos Prancūzijos universiteto diplomą, kurią pateikė Vokietijos 
pilietė K. H-L.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi, kad Kelno kompetentingos institucijos nepripažįsta jos 
Prancūzijos universiteto diplomo lygiaverčiu Vokietijos universiteto diplomui, tvirtindamos, 
kad jis atitinka profesinės mokyklos (Fachhochschule) diplomą, kuris daugiau susijęs su 
praktine veikla ir mažiau nei tradiciniuose universitetuose su mokslinių tyrimų sritimi. 
Peticijos pateikėja, kuri dėl to negali būti įdarbinta vidurinės mokyklos mokytoja, prašo 
Europos Parlamentą įvertinti, ar ši padėtis atitinka šioje srityje galiojančius Bendrijos teisės 
aktus. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. birželio 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. lapkričio 10 d.

„Peticijos pateikėja skundžiasi, kad Kelno kompetentingos institucijos nepripažįsta jos 
Prancūzijos universiteto diplomo, gauto 1996 m., lygiaverčiu Vokietijos universiteto 
diplomui. Peticijos pateikėjos baigtos studijos (mokytasi trijose Europos šalyse taikomosiomis 
užsienio kalbomis) – tai integruotas mokymo kursas, trunkantis ketverius metus; pirmaisiais ir 
paskutiniaisiais metais mokytasi Kelno taikomųjų mokslų universitete, o kitais dvejais 
metais – Prancūzijoje ir Vokietijoje. Kiekvienas dalyvaujantis universitetas išdavė atskirą 
diplomą. Provanso universiteto diplomas, kurį gavo peticijos pateikėja, vadinamas „užsienio 
kalbų magistro diplomu“.
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Peticijos pateikėjai problemų kyla dėl to, kad su šiuo diplomu Vokietijoje ji negali įsidarbinti 
etatine vidurinės mokyklos (Gymnasium) mokytoja, o tik pavaduojančia mokytoja.

Vokietijos valdžios institucijos tvirtina, kad aptariamas diplomas atitinka aukštojo mokslo 
profesinės mokyklos (Fachhochschule), kurios lygis žemesnis negu universiteto, išduodamą 
diplomą. Pagrindinis skirtumas, palyginti su tradiciniais universitetais, yra tas, kad 
Fachhochschule daugiau dėmesio skiriama praktinei veiklai, o ne moksliniams tyrimams, 
todėl pagal Vokietijos teisės aktus peticijos pateikėjos nebuvo galima patvirtinti vidurinės 
mokyklos mokytoja. Peticijos pateikėja nori žinoti, ar ši padėtis atitinka šioje srityje taikomą 
ES teisę.

Pagal Prancūzijoje taikomą sistemą peticijos pateikėjos gautas diplomas jo turėtojui suteikia 
teisę be apribojimų dirbti vidurinės mokyklos mokytoju, nepažeidžiant reikalavimo turėti 
CAPES1.  Tačiau Vokietijos valdžios institucijos laikosi pozicijos, kad Vokietijoje etatiniu 
vidurinės mokyklos (Gymnasium) mokytoju negalima dirbti vien turint aptariamą diplomą, 
atitinkantį diplomą, išduodamą išlaikius pirmąjį valstybinį egzaminą (Vokietijos universiteto 
diplomas, išduodamas po ketverių studijų metų). Tam reikia išlaikyti antrąjį valstybinį 
egzaminą. Tai, kad Prancūzijoje pirmojo valstybinio egzamino lygio užtenka norint dirbti 
etatiniu mokytoju, nereiškia, kad taip turi būti ir Vokietijoje.

Be to, taikomųjų mokslų universiteto statusas neatitinka įprasto universiteto, kurio lygis ir 
reikalavimai didesni, statuso. Dėl šios priežasties asmenys, gavę taikomųjų mokslų 
universiteto diplomą, turi įrašyti šį universitetą prie diplomo pavadinimo, kad studijų lygis 
nebūtų maišomas su įprasto universiteto studijų lygiu. Jei gautas Fachhochschule diplomas, 
po diplomo pavadinimo reikia prirašyti „FH“: „FH“ reiškia Fachhochschule – taikomųjų 
mokslų universitetas. Praleidus atitinkamą nuorodą gali būti baudžiama pagal baudžiamąją 
teisę.

Būtent laikydamosi šių nuostatų Vokietijos valdžios institucijos (Bezirksregierung Köln) 
peticijos pateikėjai pranešė, kad negali jos priskirti aukščiausiajai 12 pakopai, bet kad ji turėtų 
būti priskirta 11 pakopai.

Komisija, atsižvelgdama į pateiktą analizę, pažymi, kad peticijos pateikėja nediskriminuojama 
dėl pilietybės ir nebaudžiama dėl to, kad mokėsi kitoje valstybėje narėje, nes jos padėtis 
nebūtų geresnė, jeigu ji būtų mokiusis Vokietijos taikomųjų mokslų universitete. Galiausiai 
keliamas klausimas susijęs su valstybių narių švietimo sistemos sandara, todėl jis priskiriamas 
kiekvienos valstybės narės kompetencijai.“

                                               
1 Vidurinės mokyklos mokytojo antrosios pakopos diplomas.


