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internationale universitet i La Rioja, Spanien

1. Sammendrag

Andrageren er indskrevet på studiet som grundskolelærer ved det internationale universitet i 
Rioja i Spanien og protesterer over, at fremmede fællesskabssprog ikke indgår som en 
obligatorisk del af studieplanen, hvilket hun anser for at være i strid med Bolognaprocessen 
og alle EU's anbefalinger vedrørende universitetsundervisning. Hun hævder desuden, at dette 
er det eneste universitet i Spanien, hvor der ikke kræves fremmedsprog.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"Kommissionen bemærker, at andragerne mener, at det internationale universitet i La Rioja 
ikke omfatter obligatorisk undervisning i et EU-fremmedsprog og således ikke overholder 
uddannelseskravene under det nye europæiske område for videregående uddannelse eller 
anordning ECI/3857/2007 af 27. december 2007 om krav vedrørende validering af officielle 
universitetsgrader, som kvalificerer indehaveren til erhvervet som grundskolelærer.

Kommissionen minder om, at medlemsstaterne i henhold til artikel 165 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) har enekompetence med hensyn til 
undervisningsindholdet i og opbygningen af deres nationale uddannelsessystem. Selv om 
Kommissionen aktivt støtter Bolognaprocessen, som er den mellemstatslige proces, der 
fremmer reformer af videregående uddannelser og har ført til oprettelsen af "det europæiske 
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område for videregående uddannelse", er det vigtigt at understrege, at det er frivilligt for hvert 
land at underskrive Bolognaerklæringen med henblik på at reformere landets eget 
uddannelsessystem. Reformen bliver ikke pålagt de nationale regeringer og universiteter, og 
medlemsstaterne befinder sig på forskellige stadier i gennemførelsen heraf. 

De spørgsmål, andragerne rejser, falder derfor uden for EU's kompetenceområde. 
Kommissionen bemærker endvidere, at andragerne har mulighed for at gå videre med denne 
sag hos de kompetente spanske myndigheder, særlig hvis universitetet ikke overholder en 
ministeriel anordning."


