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Temats:  Lūgumraksts Nr. 0472/2019, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgais Elhar 
Minovic, par lietišķo zinātņu augstskolu piešķirto grādu klasifikāciju Eiropas 
kvalifikāciju ietvarstruktūrā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Kā norāda lūgumraksta iesniedzējs, Vācijas lietišķo zinātņu augstskolu piešķirtie grādi 
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrā (EKI) ir klasificēti kļūdaini 6. līmenī, nevis 7. līmenī. Tas 
rada diskrimināciju pret šādu grādu turētājiem Boloņas procesa kontekstā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 11. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 26. maijā

Minētais pilsonis iesniedza lūgumrakstu Eiropas Parlamentam par kvalifikācijas iekļaušanu 
Vācijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā un Vācijas augstākās izglītības kvalifikāciju 
ietvarstruktūrā. Pilsonis apgalvo, ka tālmācībā ir ieguvis inženiera (Diplom-Ingenieur)  
kvalifikāciju Lietišķo zinātņu universitātē (Fachhochschule) (turpmāk „Diplom-Ingenieur 
(FH)“) elektrotehnikas specialitātē Mitveidas Lietišķo zinātņu universitātē, Vācijā, 2017. gada 
septembrī. 

Eiropā līdzās viena otrai pastāv divas pilnībā saderīgas kvalifikāciju ietvarstruktūras. Pirmkārt, 
tā ir Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra (EKI) mūžizglītībai, ko pieņēma ar Padomes 
2017. gada 22. maija Ieteikumu par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru mūžizglītībai (ar ko 
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atceļ 2008. gada 20. aprīļa ieteikumu)1.  Otrkārt, tā ir Eiropas augstākās izglītības telpas 
(EHEA) kvalifikāciju ietvarstruktūra, kas sākotnēji tika pieņemta 2005. gadā un pārskatīta 
2018. gadā; šī ietvarstruktūra tika izveidota saskaņā ar Boloņas procesu un to veido sadarbība 
augstākās izglītības jomā, un tā ir 48 valstu starpvaldību mēroga politiskās gribas rezultāts.

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrā mūžizglītībai ir noteikti astoņi kvalifikāciju atsauces 
līmeņi, kuri ES dalībvalstīm ir jāizmanto kā atsauce, saistot savas valstu kvalifikāciju 
ietvarstruktūras vai sistēmas ar Eiropas kvalifikāciju atsauces līmeņiem. 

Saistībā ar EHEA kvalifikāciju ietvarstruktūru iesaistītās valstis ir apņēmušās izstrādāt valsts 
kvalifikāciju ietvarstruktūras, kas ir saderīgas ar EHEA kvalifikāciju ietvarstruktūru, un 
pašsertificēt tās šajā ietvarstruktūrā. 

Ne ieteikums par EKI, ne arī EHEA kvalifikāciju ietvarstruktūra ir juridiski saistoša; tās ir 
politiskas saistības. No šiem instrumentiem neizriet juridiski pienākumi dalībvalstīm un pilsoņi 
nevar gūt no tiem arī likumīgas tiesības. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs nepareizi apgalvo, ka 
pastāv Eiropas direktīva vai regula.

Lūgumraksta iesniedzēja iegūtā Diplom-Ingenieur (FH) kvalifikācija kā bakalaura 
kvalifikācijas ekvivalents ir iekļauta Vācijas augstākās izglītības kvalifikāciju ietvarstruktūras 
pirmajā ciklā  un Vācijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 6. līmenī. Tas atbilst EKI 6. līmenim. 
2011. gadā EKI Konsultatīvā grupa veica Vācijas ziņojuma par pielīdzināšanu EKI 
profesionālizvērtēšanu un apstiprināja to.  Diplom-Ingenieur (FH) un bakalaura grāda 
ekvivalence ir vēlreiz apstiprināta ar Vācijas federālo zemju izglītības ministru konferences 
lēmumu (Musterrechtsverordnung gemäß Artikel 4 Absätze 1-4 no 
Studienakkreditierungsstaatsvertrag (Beschluss der Kultusministerkonferenz, 07.12.2017)).

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka tiek diskriminēts, jo Austrijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā 
“Diplom” ir iekļauts 7. līmenī, kas atbilst EKI 7. līmenim. Kopš Universitāšu likuma 
pieņemšanas 2002. gadā “Diplom” kvalifikācija pakāpeniski tika atcelta, taču Austrijas 
ziņojumā par pielīdzināšanu EKI tā joprojām ir minēta. Tas vien, ka kvalifikācijai “Diplom” 
Austrijā tiek izmantots tāds pats termins kā Diplom-Ingenieur (FH) Vācijā, neliecina par 
līdzvērtību. 

Lēmumu piešķirt Diplom-Ingenieur (FH) kvalifikāciju saskaņā ar Vācijas kvalifikāciju 
ietvarstruktūru un Vācijas augstākās izglītības kvalifikāciju ietvarstruktūru atbilstoši Vācijas 
tiesību aktiem pieņēma Vācijas kompetentās iestādes. Lēmumu piešķirt Diplom kvalifikāciju 
saskaņā ar Austrijas kvalifikāciju ietvarstruktūru un Vācijas augstākās izglītības kvalifikāciju 
ietvarstruktūru atbilstoši Austrijas tiesību aktiem pieņēma Austrijas kompetentās iestādes.

Secinājums

Par jebkuru lēmumu piešķirt līmeņus kvalifikācijām, kuras ir daļa no valsts kvalifikāciju 
ietvarstruktūras (neatkarīgi no tā, vai tās ir visaptverošas vai attiecas tikai uz augstāko izglītību), 
ir atbildīgas kompetentās valsts iestādes. Saistībā ar Diplom-Ingenieur (FH) kvalifikāciju, kas 
iegūta Vācijas lietišķo zinātņu universitātē, lēmumus jāpieņem Vācijas kompetentajām 

1 Padomes Ieteikums (2017. gada 22. maijs) par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru mūžizglītībai un ar ko atceļ 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Ieteikumu par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 
izveidošanu mūžizglītībai OV C 189, 15.6.2017., 15.–28. lpp..
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iestādēm. Komisija nevar paust viedokli par Vācijas Diplom-Ingenieur (FH) kvalifikācijas 
līdzvērtīgumu “Diplom” kvalifikācijai Austrijā.


