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Θέμα: Αναφορά 0796/2011, της M. G., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με το 
πρόγραμμα σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της La Rioja της Ισπανίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα παρακολουθεί ένα πρόγραμμα σπουδών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της La Rioja της Ισπανίας και καταγγέλλει ότι η εκμάθηση ξένων 
γλωσσών της Κοινότητας δεν αποτελεί υποχρεωτικό μέρος του προγράμματος σπουδών, κάτι 
που κατά την άποψή της αντίκειται στη διαδικασία της Μπολόνια και σε όλες τις συστάσεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Ισχυρίζεται επίσης ότι 
το εν λόγω πανεπιστήμιο είναι το μοναδικό ισπανικό πανεπιστήμιο στο οποίο ισχύει κάτι 
τέτοιο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η αναφέρουσα ισχυρίζεται πως η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας 
της ΕΕ δεν είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της La Rioja, γεγονός που συνιστά έλλειψη συμμόρφωσης προς τις 
εκπαιδευτικές προϋποθέσεις του νέου ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή προς 
το διάταγμα ECI/3857/2007 της 27 Δεκεμβρίου 2007 με το οποίο καθορίζονται οι 
προϋποθέσεις για την επικύρωση πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών που παρέχουν στον 
κάτοχό τους τα προσόντα για διδασκαλία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι, βάσει του άρθρου 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), τα κράτη μέλη φέρουν αποκλειστική αρμοδιότητα για το 
περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού τους συστήματος. 
Μολονότι η Επιτροπή υποστηρίζει ενεργά τη διαδικασία της Μπολόνια, τη διακυβερνητική 
διαδικασία που προάγει μεταρρυθμίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οδηγώντας στην 
εδραίωση ενός «ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», έχει σημασία να 
υπογραμμισθεί ότι η Διακήρυξη της Μπολόνια αποτελεί δέσμευση που αναλαμβάνουν 
οικειοθελώς τα συμβαλλόμενα κράτη με σκοπό τη μεταρρύθμιση των οικείων εκπαιδευτικών 
συστημάτων· αυτή η μεταρρύθμιση δεν επιβάλλεται στις εθνικές κυβερνήσεις ή τα 
πανεπιστήμια και τα κράτη μέλη βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια υλοποίησής της. 

Κατά συνέπεια, τα ζητήματα που εγείρονται από την αναφέρουσα δεν εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι η αναφέρουσα θα 
μπορούσε να δώσει συνέχεια σε αυτό το θέμα απευθυνόμενη στις αρμόδιες ισπανικές αρχές, 
ιδίως αν το πανεπιστήμιο παραβιάζει κάποιο υπουργικό διάταγμα.


