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Komisja Petycji

10.11.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0284/2010, którą złożyła K. H-L. (Niemcy) w sprawie odmowy 
niemieckich władz uznania jej dyplomu ukończenia studiów we Francji

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję twierdzi, że właściwe władze Kolonii nie chcą uznać jej francuskiego 
dyplomu ukończenia studiów za równoważny z niemieckim dyplomem ukończenia studiów, 
lecz utrzymują, że odpowiada on dyplomowi ukończenia „Fachhochschule”. Najważniejsza 
różnica polega na tym, że „Fachhochschule” jest zorientowana bardziej na umiejętności 
praktyczne i mniej na badania naukowe aniżeli tradycyjne uniwersytety, a ponieważ oznacza 
to, że składająca petycję nie może podjąć pracy jako nauczycielka w liceum, wzywa ona 
Parlament Europejski, aby zbadał, czy opisana sytuacja pozostaje w zgodzie z właściwym 
prawem Wspólnoty w tej dziedzinie. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 czerwca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.

Składająca petycję twierdzi, że właściwe władze w Kolonii nie uznają jej dyplomu 
ukończenia studiów uzyskanego w 1996 r. na uniwersytecie francuskim za równoważny 
z niemieckim dyplomem ukończenia studiów. Studia odbyte przez składającą petycję 
(europejskie trójnarodowe studia w zakresie stosowanych języków obcych) stanowią 
jednolity tryb kształcenia trwający cztery lata, z czego pierwszy i ostatni rok został 
zrealizowany na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Kolonii, a dwa pozostałe lata – we 
Francji i Anglii. Każdy z uczestniczących w programie uniwersytetów wydaje własne 
świadectwa. Uniwersytet Prowansalski, który wydał dyplom składającej petycję, precyzuje 
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uzyskane wykształcenie w następujący sposób: „magisterium w zakresie języków obcych”.

Głównym problemem składającej petycję jest fakt, że na podstawie wspomnianego dyplomu 
nie może ona zostać zatrudniona jako nauczyciel dyplomowany w szkolnictwie średnim 
(Gymnasium) w Niemczech, lecz jedynie w charakterze nauczyciela na zastępstwie.

Władze niemieckie twierdzą, że przedmiotowy dyplom odpowiada dyplomowi wydawanemu 
w Niemczech przez „Fachhochschule” (techniczne kolegium kształcenia pomaturalnego), 
które jest jednostką niższego szczebla w stosunku do uniwersytetu. Główną różnicą 
w stosunku do tradycyjnych uniwersytetów jest fakt, że „Fachhochschule” jest bardziej 
zorientowana na umiejętności praktyczne, a mniej na badania naukowe i z tego powodu 
w świetle przepisów niemieckich niemożliwe było uznanie kwalifikacji składającej petycję do 
wykonywania zawodu nauczycielki w liceum. Składająca petycję chce się dowiedzieć, czy ta 
sytuacja jest zgodna z prawem UE mającym zastosowanie w tej dziedzinie.

Zgodnie z system obowiązującym we Francji dyplom identyczny z tym uzyskanym przez 
składającą petycję uprawnia jego posiadacza do wykonywania zawodu samodzielnego 
nauczyciela w liceum, nie zwalniając zainteresowanego z wymogu posiadania CAPES1. 
Stanowisko władz niemieckich jest jednak takie, że nie można zostać nauczycielem 
dyplomowanym w niemieckim liceum (Gymnasium), będąc posiadaczem wyłącznie 
przedmiotowego dyplomu, którego poziom odpowiada pierwszemu egzaminowi 
państwowemu (niemiecki dyplom ukończenia studiów wydawany po czterech latach 
kształcenia). W celu uzyskania kwalifikacji nauczyciela dyplomowanego należy pomyślnie 
zdać drugi egzamin państwowy. Fakt, iż poziom kształcenia odpowiadający pierwszemu 
egzaminowi państwowemu jest wystarczający do objęcia stanowiska nauczyciela 
dyplomowanego we Francji nie oznacza, że podobnie jest w Niemczech.

Ponadto uniwersytety nauk stosowanych nie mają tego samego statusu co klasyczne 
uniwersytety, których poziom i wymagania są wyższe. Z tego powodu osoby, które uzyskały 
dyplomy na uniwersytetach nauk stosowanych muszą zaznaczać ten fakt w ich poziomie 
wykształcenia, aby nie wzięto ich za posiadaczy tradycyjnych dyplomów uniwersyteckich. 
Jeśli uzyskało się dyplom ukończenia Fachhochschule, należy przy tytule naukowym 
umieścić dopisek „(FH)”; FH oznacza Fachhochschule / uniwersytet nauk stosowanych. 
Niedopełnienie obowiązku zamieszczenia wspomnianego dopisku może podlegać sankcjom 
karnym.

Dlatego też zgodnie z opisanym wyżej podejściem władze niemieckie (Bezirksregierung 
Köln) poinformowały składającą petycję, że nie mogą zaszeregować jej na wyższy stopień 12, 
lecz będzie musiała pozostać na stopniu 11.

Uwzględniając powyższą analizę, Komisja zwraca uwagę, że nie zachodzi w tym przypadku 
ani sytuacja dyskryminacji ze względu na narodowość, ani ukarania składającej petycję 
z powodu odbycia części studiów w innym państwie członkowskim, gdyż jej sytuacja nie 
byłaby bardziej korzystna, gdyby studiowała na uniwersytecie nauk stosowanych 
w Niemczech. Konkludując, niniejsza sprawa wynika ze sposobu organizacji systemów 
edukacyjnych w państwach członkowskich i w związku z tym pozostaje w kompetencji 

                                               
1Świadectwo uprawniające do nauczania w szkołach średnich.
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poszczególnych państw członkowskich.


