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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1471/2007, внесена от г-н Theodoros Pitikaris, с гръцко 
гражданство, относно отказа на негово заявление за аспирантура

1. Резюме на петицията 

Вносителят на петицията, който има степен от гръцки институт за техническо 
образование (TEI) и бакалавърска степен по изчислителни информационни технологии 
от британския  University of Surrey, се оплаква, че заявленията му до университета в 
Крит и съответно в Атина да бъде допуснат да следва аспирантура са отхвърлени на 
основание, освен всичко друго, че неговата бакалавърска степен от Великобритания
вече не се признава от DOATAP (Гръцкия национален и информационен център за 
признаване на академични степени) за еквивалентна на гръцката академична степен. 
Затова той моли Европейския парламент да разгледа неговия случай.

2. Допустимост 

Обявена за допустима на 29 май 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 22 октомври 2008 г. 

I) Петицията 

Вносителят на петицията посочва, че притежава степен по „Управление на туризма“”
от гръцки институт за техническо образование (TEI) и бакалавърска степен по 
„Изчислителни информационни технологии“ от University of Surrey, Обединеното
кралство. Кандидатствал е за аспирантура във факултета по компютърни науки в 
университета в Крит и в университета в Атина (Аспирантска програма за управление и 
икономика на телекомуникационните мрежи). Университетът в Крит е поискал да му 
бъде представена декларация за академична равностойност от DOATAP (Националният 
център за признаване на академични степени) за бакалавърската степен на вносителя. 
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От включената в петицията информация изглежда, че университетът в Атина все още 
не е взел окончателно решение по неговото заявление. Вносителят на петицията счита, 
че законодателството на ЕС е било нарушено поради липса на познания от страна на 
гръцките органи и моли за съвет относно възможните начини за разрешаване на 
неговия проблем.

II) Коментар на Комисията относно петицията 

Предмет на петицията е академичното признаване на квалификации, което има за цел 
да позволи продължаване на обучението в друга държава-членка. На настоящия етап на 
развитие на общностното законодателство признаването на дипломите за академични 
цели попада в компетентността на държавите-членки. Всяка държава-членка отговаря 
за съдържанието и организацията на нейната образователна система. Университетите, 
които са автономни институции, носят пълна отговорност за съдържанието на техните 
учебни планове, както и за издаването на дипломи и удостоверения на студентите. 
Органите на държавите-членки имат право да изискват академично признаване на 
квалификацията, преди да позволят достъп до образование, и могат да преценяват дали 
съдържанието на образованието, получено от притежателя на диплома, отговаря на 
това, което се изисква съгласно националното законодателство. Те също така са
свободни да определят правилата, регламентиращи този вид процедура. В съответствие 
с член 12 от Договора обаче, те са задължени да не прилагат каквато и да е пряка или 
непряка дискриминация на основание гражданство.

Университетът в Крит е поискал от вносителя на петицията да представи документ за 
академично признаване на неговата бакалавърска степен по „Изчислителни 
информационни технологии“”, преди да разгледа неговото заявление за аспирантура 
във факултета по компютърни науки, което се позволява от законодателството на ЕС. 
Както е посочено по-горе, националните органи и университетите имат право да 
изискват академично признаване на квалификацията, преди да разрешат достъп до 
образование.

Университетът в Атина изглежда все още не е взел официално решение по заявлението 
за аспирантура на вносителя на петицията. Университетът в Атина също има право да 
изиска официално признаване на степента на вносителя на петицията, присъдена му от 
Обединеното кралство.

III) Заключение 

От включената в петицията информация изглежда, че не е извършено никакво 
нарушение на законодателството на Общността. 


