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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1471/2007 af Theodoros Pitikaris, græsk statsborger, om afslag på 
ansøgning om postgraduat uddannelse

1. Sammendrag

Andrageren, der har et diplom fra et græsk teknisk uddannelsesinstitut (TEI) og en B.Sc. i 
informationsteknologi (computing information technology) fra det britiske University of 
Surrey, påklager, at hans ansøgninger til henholdsvis Kretas og Athens universiteter om at 
blive optaget på en postgraduat uddannelse er blevet afvist og bl.a. med den begrundelse, at 
hans britiske B.Sc. endnu ikke er blevet anerkendt af DOATAP (Hellenic National Academic 
Recognition and Information Center) som værende ligestillet med et græsk 
universitetsdiplom. Han anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at tage hans sag op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. maj 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. oktober 2008.

"I) Andragendet

Andrageren anfører, at han har et diplom i Management of Tourism Business fra et græsk 
teknisk uddannelsesinstitut (TEI) og en bachelorgrad (B.Sc.) i informationsteknologi 
(computing information technology) fra det britiske University of Surrey.  Han ansøgte 
instituttet for informationsteknologi (Department of Computer Sciences) på Kretas universitet 
og på Athens universitet om at få lov til at tage sine ph.d.-studier der. Kretas universitet bad 
ham om en udtalelse om akademisk ækvivalens fra DOATAP (det hellenske nationale center 
for akademisk anerkendelse og information) om hans bachelorgrad. Ud fra oplysningerne i 
andragendet ser det ud til, at Athens universitet endnu ikke har truffet en endelig beslutning 
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om hans ansøgning.  Andrageren mener, at EU-lovgivningen er blevet overtrådt på grund af 
de græske myndigheders mangel på viden og beder om råd om, hvordan problemet kan løses.

II) Kommissionens bemærkninger

Dette andragende omhandler den akademiske anerkendelse af kvalifikationer, som har til 
formål at gøre det muligt for studerende at fortsætte deres studier i en anden medlemsstat. På 
fællesskabsrettens nuværende udviklingstrin hører den akademiske anerkendelse af 
eksamensbeviser under medlemsstaternes kompetence. Det er den enkelte medlemsstat, der er 
ansvarlig for indholdet og opbygningen af det nationale uddannelsessystem. Universiteter, 
som er selvstændige institutioner, er fuldt ud ansvarlige for indholdet af deres læseplaner samt 
for at tildele diplomer og beviser til studerende. Medlemsstaternes myndigheder har ret til at 
kræve, at de akademiske kvalifikationer bliver anerkendt, før de giver adgang til en 
uddannelse, og det er op til dem at vurdere, om indholdet af den uddannelse, som indehaveren 
af et uddannelsesbevis har fået, svarer til det niveau, der kræves i henhold til den nationale 
lovgivning. De kan ligeledes frit fastsætte reglerne for en sådan procedure. De er dog 
forpligtet til ikke at forskelsbehandle hverken direkte eller indirekte på grundlag af 
nationalitet, jf. EF-traktatens artikel 12.

Universitetet på Kreta har anmodet andrageren om den akademiske anerkendelse af hans 
bachelorgrad i informationsteknologi, før de overvejer at give ham mulighed for at tage ph.d.-
studierne i deres institut for informationsteknologi, som det er tilladt at gøre i henhold til EU-
lovgivningen. Som forklaret ovenfor har de nationale myndigheder og universiteterne ret til at 
kræve en akademisk anerkendelse af kvalifikationer, før de giver adgang til uddannelse.

Universitetet i Athen synes ikke at have taget en formel beslutning endnu om andragerens 
ansøgning om at færdiggøre ph.d.-studierne der.  Universitetet i Athen har ligeledes ret til at 
anmode om en formel anerkendelse af andragerens britiske diplom.

III) Konklusion

Ud fra oplysninger fra andragendet synes Fællesskabslovgivningen ikke at være overtrådt.
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