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Temats: Lūgumraksts Nr. 0284/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā K. H-L., par 
Vācijas varas iestāžu atteikumu atzīt viņas Francijā iegūto universitātes diplomu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par to, ka Ķelnes kompetentās varas iestādes neatzīst, ka 
viņas Francijā iegūtais universitātes diploms ir līdzvērtīgs Vācijas universitātes diplomam, un 
apgalvo, ka tas atbilst „Fachhochschule” (augstskolas) diplomam. Galvenā atšķirība ir tāda, 
ka pēdējā ir daudz praktiskāka ievirze un mazāk pētniecības nekā tradicionālajās universitātēs 
un, tā kā tas nozīmē, ka lūgumraksta iesniedzēja nevar kļūt par vidusskolas pasniedzēju, viņa 
lūdz Eiropas Parlamentu izmeklēt, vai šī situācija ir saderīga ar piemērojamajiem Kopienas 
tiesību aktiem šajā jomā. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 28. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 10. novembrī

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par to, ka kompetentās Ķelnes varas iestādes neatzīst viņas 
universitātes diplomu, kas iegūts 1996. gadā kādā Francijas universitātē, par līdzvērtīgu 
Vācijas universitātes diplomam. Lūgumraksta iesniedzējas studijas (Eiropas studijas trīs 
valstīs praktiskajās svešvalodās) veido integrēto mācības kursu, kas ilgst četrus gadus; 
pirmajā un pēdējā gadā mācības norisinās Ķelnes lietišķo zinātņu universitātē, bet abos 
pārējos gados — Francijā un Anglijā. Katra iesaistītā universitāte izsniedz atsevišķu diplomu. 
Provansas universitātes gadījumā, kura izsniegusi lūgumraksta iesniedzējas diplomu, iegūtās 
kvalifikācijas nosaukums ir „padziļinātas zināšanas svešvalodās”.
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Lūgumraksta iesniedzējai problēmas rada tas, ka ar šo diplomu viņu nevar pieņemt darbā 
vidējās izglītības iestādē (Gymnasium) Vācijā kā štata pasniedzēju, bet tikai kā aizstājēju.

Vācijas varas iestādes apstiprina, ka minētais diploms atbilst tādam diplomam, ko Vācijā 
piešķir „Fachhochschule” (augstākās izglītības tehniskā koledža), kas atrodas vienu līmeni 
zemāk par universitāti. Galvenā atšķirība salīdzinājumā ar tradicionālajām universitātēm ir tā, 
ka „Fachhochschule” ir vairāk praktiski orientēta mācību iestāde, kas mazāk vērsta uz 
pētniecības darbu, tāpēc saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem lūgumraksta iesniedzēju nevar 
apstiprināt par vidusskolas skolotāju. Lūgumraksta iesniedzēja vēlas zināt, vai šī situācija nav 
pretrunā ES tiesībām, kas piemērojamas šajā jomā.

Saskaņā ar Francijā piemēroto sistēmu diploms, kādu ieguvusi lūgumraksta iesniedzēja, tā 
īpašniekam sniedz pilntiesīgu pasniedzēja kvalifikāciju vidusskolā, nekaitējot prasībai par 
CAPES1 sertifikātu. Tomēr atbilstīgi Vācijas varas iestāžu nostājai persona nevar strādāt par 
štata pasniedzēju vidusskolā (Gymnasium) Vācijā tikai ar minēto diplomu, kas atbilst 
pirmajam valsts eksāmenam (Vācijas universitātes diploms pēc četrus gadus ilgām studijām). 
Šim nolūkam sekmīgi jānokārto otrais valsts eksāmens. Tas, ka Francijā pietiek ar pirmā 
valsts eksāmena līmeni, lai strādātu par štata pasniedzēju, nenozīmē, ka tādai pašai kārtībai 
jāpastāv arī Vācijā.

Turklāt lietišķo zinātņu universitātei nav tāds pats statuss kā klasiskajai universitātei, kurā ir 
augstāks līmenis un prasības. Personām, kuras ieguvušas diplomu lietišķo zinātņu 
universitātē, šā iemesla dēļ tas jānorāda viņu kvalifikācijas nosaukumā, lai tas netiktu jaukts 
ar parasto universitātes līmeni. Ja diploms iegūts Fachhochschule, pēc kvalifikācijas 
nosaukuma jāpievieno „(FH)”, ar „FH” apzīmējot Fachhochschule/ lietišķo zinātņu 
universitāti. Par atbilstoša apzīmējuma nenorādīšanu var piemērot krimināltiesībās paredzētās 
sankcijas.

Saskaņā ar šo pieeju Vācijas varas iestādes (Bezirksregierung Köln) informēja lūgumraksta 
iesniedzēju, ka tās viņu nevar klasificēt augstākajā 12. līmenī un ka viņai jāpaliek 11. līmenī.

Komisija, ņemot vērā iepriekšējo analīzi, atzīmē, ka nepastāv diskriminācija valstspiederības 
dēļ, tāpat lūgumraksta iesniedzēja netiek nostādīta neizdevīgā situācijā tādēļ, ka ir 
iesaistījusies studiju mobilitātē citā dalībvalstī, jo viņas situācija nebūtu labvēlīgāka, ja viņa 
būtu studējusi lietišķo zinātņu universitātē Vācijā. Visbeidzot, izvirzītais jautājums attiecas uz 
dalībvalstu izglītības sistēmas organizāciju un tātad ietilpst katras dalībvalsts kompetencē.

                                               
1 Otrā līmeņa skolu pasniedzēja kvalifikācijas atbilstības sertifikāts.


