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Suġġett: Petizzjoni 0284/2010, imressqa minn K. H-L., ta’ nazzjonalità Ġermaniża, dwar 
ir-rifjut mill-awtoritajiet Ġermaniżi li jirrikonoxxu d-diploma tagħha maħruġa 
minn università Franċiża

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tilmenta li l-awtoritajiet kompetenti f’Cologne ma jridux jirrikonoxxu li d-
diploma tagħha maħruġa minn università Franċiża hi ekwivalenti għal diploma maħruġa minn 
università Ġermaniża, iżda jsostnu li tikkorrispondi għal diploma minn “Fachhochschule”. Id-
differenza ewlenija hi li din tal-aħħar għandha orjentazzjoni aktar prattika u mhijiex ibbażata 
daqstant fuq ir-riċerka bħalma huwa l-każ f’universitajiet tradizzjonali u, minħabba li dan 
ifisser li l-petizzjonanta ma tistax titqies bħala għalliema ta’ skola post sekondarja, hi tistieden 
lill-Parlament Ewropew biex jeżamina jekk is-sitwazzjoni hijiex konsistenti mal-liġi tal-
Komunità applikabbli f’dan il-qasam. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Ġunju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Novembru 2010.

Il-petizzjonanta tilmenta li l-awtoritajiet kompetenti f’Cologne ma jridux jirrikonoxxu li d-
diploma universitarja tagħha, li hija kisbet fl-1996 minn università Franċiża, hi ekwivalenti 
għal diploma maħruġa minn università Ġermaniża. L-istudji li għamlet il-petizzjonanta (studji 
trinazzjonali Ewropej fil-Lingwi Barranin Applikati) jiffurmaw parti minn kors integrat ta’ 
taħriġ li jdum erba’ snin, fejn l-ewwel u l-aħħar sena twettqu fl-Università tax-Xjenzi 
Applikati f’Cologne, filwaqt li s-sentejn l-oħra twettqu fi Franza u l-Ingilterra. Kull università 
parteċipanti toħroġ ċertifikat distint. Fil-każ tal-Università ta’ Provence, liema università 
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ħarġet id-diploma tal-petizzjonanta, isem l-istudji li hija wettqet huwa “Masters fil-lingwi 
barranin”.

Dak li jikkawża problema lill-petizzjonanta huwa l-fatt li b’din id-diploma hija ma tistax tieħu 
l-kariga ta’ għalliema permanenti fi skola sekondarja (Gymnasium) fil-Ġermanja, iżda tista’ 
taħdem hemm biss bħala għalliema sostituta, fuq bażi temporanja.

L-awtoritajiet Ġermaniżi jikkonfermaw li d-dipoloma inkwistjoni tikkorrispondi għal diploma 
maħruġa fil-Ġermanja minn “Fachhochschule” (kulleġġ tekniku ta’ tagħlim superjuri), li 
huwa ta’ livell inferjuri meta mqabbel ma’ dak universitarju. Id-differenza ewlenija meta 
mqabbla ma’ universitajiet tradizzjonali hija li l-“Fachhochschule” tiffoka iktar fuq il-lat 
prattiku u inqas fuq dak tar-riċerka, u għal din ir-raġuni, f’konformità mal-leġiżlazzjoni 
Ġermaniża, il-petizzjonanta ma setgħetx tiġi aċċettata bħala għalliema fi skola sekondarja. Il-
petizzjonanta tixtieq tkun taf jekk din is-sitwazzjoni hijiex kompatibbli mal-liġi tal-UE 
applikabbli għal dan il-qasam.

Skont is-sistema applikata fi Franza, diploma bħal dik li kisbet il-petizzjonanta tikkwalifika 
lid-detentur tagħha għal kariga ta’ għalliem bil-kwalifiki kollha meħtieġa fi skola sekondarja 
mingħajr preġudizzju għall-eżiġenza tal-CAPES1. Madankollu, l-awtoritajiet Ġermaniżi 
jsostnu li persuna ma tistax tkun għalliema permanenti fi skola sekondarja (Gymnasium) fil-
Ġermanja jekk din ikollha biss id-diploma inkwistjoni, liema diploma tikkorrispondi għall-
ewwel eżami tal-Istat (diploma universitarja Ġermaniża li tinkiseb wara erba’ snin ta’ studju).
Għaldaqstant, huwa neċessarju li dik il-persuna tgħaddi mit-tieni eżami tal-Istat. Il-fatt li fi 
Franza l-livell tal-ewwel eżami tal-Istat huwa biżżejjed biex wieħed isir għalliem permanenti 
ma jfissirx li dan għandu jkun ukoll il-każ fil-Ġermanja.

Barra minn hekk, Università tax-Xjenzi Applikati m’għandhiex l-istess statut ta’ università 
klassika, li l-livell u l-eżiġenzi tagħha huma ogħla. Il-persuni li kisbu diploma minn 
Università tax-Xjenzi Applikati għandhom għaldaqstant jindikaw dan fit-titolu professjonali 
tagħhom, biex ma tinħoloqx konfużjoni mal-livell universitarju normali. Jekk persuna tikseb 
diploma minn Fachhochschule, din għandha żżid “(FH)” wara t-titolu professjonali tagħha; 
fejn FH tfisser Fachhochschule/Università tax-Xjenzi Applikati. L-ommissjoni tat-titolu 
adegwat tista’ tiġi ppenalizzata mid-dritt penali.

F’konformità ma’ dan l-approċċ, l-awtoritajiet Ġermaniżi (Bezirksregierung Köln) informaw 
lill-petizzjonanta li huma ma setgħux jikklassikfikawha fil-grad superjuri Nru 12 iżda hija 
kellha tibqa’ fil-grad Nru 11.

Il-Kummissjoni, filwaqt li tikkunsidra l-analiżi ta’ hawn fuq, tirrimarka li m’hemmx 
diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità u l-petizzjonanta lanqas ma ġiet ippenalizzata 
minħabba l-fatt li hija użat, fi Stat Membru wieħed, studji li wettqet fi Stat Membru ieħor, 
ladarba s-sitwazzjoni tagħha ma kinetx tkun iktar vantaġġuża kieku hija studjat f’Università 
tax-Xjenzi Applikati fil-Ġermanja. Finalment, il-kwestjoni li tqajmet hija kawża tal-
organizzazzjoni tas-sistema edukattiva tal-Istati Membri u għaldaqstant hija taqa’ fil-
kompetenza ta’ kull wieħed mill-Istati Membri.
                                               
1 Certificat d'aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (Ċertifikat ta’ 
kompetenza għall-għalliema fi skejjel sekondarji).


