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nerecunoașterea de către autoritățile germane a diplomei sale de licență, 
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1. Rezumatul petiției

Petiționara a înaintat o plângere împotriva autorităților competente din orașul Köln, care 
refuză să îi recunoască diploma de licență obținută în Franța ca fiind echivalentă cu orice 
diplomă de licență din Germania. Acestea susțin dimpotrivă că diploma ei este echivalentă cu 
o diplomă obținută în urma absolvirii unei universități specializate (Fachhochschule), care, în 
primă instanță, se deosebește de universitățile tradiționale, punând un accent mai mare pe 
partea practică decât pe cea de cercetare. Întrucât acest lucru implică faptul că petiționara nu 
are posibilitatea de a fi angajată ca profesoară de liceu pe perioadă nedeterminată, aceasta 
solicită Parlamentului European să verifice dacă situația prezentată este în conformitate cu 
dispozițiile legislative comunitare în vigoare în acest domeniu. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 iunie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010

Petiționara se plânge de faptul că autoritățile competente din Köln nu îi recunosc diploma sa 
de licență, obținută în 1996 la o universitate franceză, ca fiind echivalentă cu o diplomă 
germană de licență. Studiile finalizate de petiționară (studii trinaționale europene de Limbi 
străine aplicate) constituie un curs integrat de formare pe o perioadă de patru ani, din care 
anul întâi și anul al doilea au fost urmați la Universitatea de Științe Aplicate din Köln, în timp 
ce ceilalți doi ani au fost terminați în Franța și în Anglia. Fiecare universitate participantă a 
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eliberat un certificat distinct. În cazul Universității din Provența, de unde provine diploma 
obținută de petiționară, titlul de studii se numește „maîtrise en langues étrangères” (diplomă 
de licență în limbi străine).

Problema petiționarei constă în faptul că, având această diplomă, ea nu poate fi angajată ca 
profesor titular în învățământul secundar (Gymnasium) în Germania, ci numai ca profesor 
suplinitor.

Autoritățile germane afirmă că diploma în cauză corespunde unei diplome acordate în 
Germania de către o „Fachhochschule” (colegiu tehnic de învățământ superior), având un 
nivel inferior unei universități. Principala diferență în raport cu universitățile tradiționale este 
că «Fachhochschule» are o orientare mai practică și mai puțin axată pe cercetare și, din acest 
motiv, în virtutea legislației germane, petiționara nu a putut fi confirmată în calitate de 
profesor de liceu. Petiționara dorește să știe dacă această situație este compatibilă cu dreptul 
UE aplicabil în acest domeniu.

Potrivit sistemului aplicat în Franța, o diplomă de genul celei obținute de petiționară califică 
titularul pentru profesia de cadru didactic titular în cadrul unui liceu, fără a aduce atingere 
cerinței de a deține un CAPES1. Cu toate acestea, poziția autorităților germane este că o 
persoană nu poate fi profesor titular la un liceu (Gymnasium) din Germania doar pe baza 
diplomei în discuție, care corespunde primului examen de stat (diplomă de licență germană 
obținută după patru ani de studii). Pentru aceasta, ea trebuie să promoveze cel de-al doilea 
examen de stat. Faptul că nivelul primului examen de stat este suficient în Franța pentru a fi 
profesor titular nu înseamnă că acest lucru trebuie să fie la fel în Germania.

De altfel, o universitate de științe aplicate nu are același statut ca o universitate clasică, al 
cărei nivel și exigențe sunt mai ridicate. Din acest motiv, persoanele care au obținut o diplomă 
la o universitate de științe aplicate trebuie să o indice în titlul conferit acestora, pentru a nu 
exista confuzii cu nivelul universitar normal. Atunci când se obține o diplomă la o 
Fachhochschule, trebuie adăugată după titlu mențiunea „(FH)”; FH înseamnă Fachhochschule 
/ universitate de științe aplicate. Omiterea mențiunii adecvate poate fi sancționată de dreptul 
penal.

Pe baza acestor considerente, autoritățile germane (Bezirksregierung Köln) au informat 
petiționara că nu o pot înscrie în gradul superior 12, ci că aceasta va trebui să rămână în 
gradul 11.

În lumina analizei prezentate mai sus, Comisia constată că nu este vorba de o discriminare pe 
baza cetățeniei și nici de o penalizare a petiționarei din cauza faptului că aceasta a efectuat o 
mobilitate în scopul studiilor într-un alt stat membru, deoarece situația sa nu ar fi mai 
favorabilă dacă ar fi studiat la o universitate de științe aplicate din Germania. În concluzie, 
problema ridicată ține de organizarea sistemului educativ al statelor membre și, în consecință, 
este de competența fiecărui stat membru.

                                               
1 Certificat de aptitudine pentru predarea în învățământul secundar.


