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opiskelua koskevan hakemuksen hylkäämisestä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on suorittanut tutkinnon Kreikan teknisessä koulutusinstituutissa (Greek 
technical education institute, TEI) ja alemman korkeakoulututkinnon tietotekniikan alalta 
Surreyn yliopistossa Isossa-Britanniassa. Hän on tyytymätön siihen, että hänen jatko-
opiskelua koskevat hakemuksensa Kreetan ja Ateenan yliopistoon on hylätty muun muassa 
sillä perusteella, että akateemisten tutkintojen tunnustamisesta vastaava Kreikan DOATAP-
keskus (Hellenic National Academic Recognition and Information Center) ei enää 
tunnusta hänen Isossa-Britanniassa suorittamaansa tutkintoa kreikkalaista yliopistotutkintoa 
vastaavaksi suoritukseksi. Hän pyytää Euroopan parlamenttia ottamaan asian käsiteltäväksi.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 29. toukokuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 22. lokakuuta 2008

I) Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä ilmoittaa, että hän on suorittanut tutkinnon matkailuhallinnon alalta 
Kreikan teknisessä koulutusinstituutissa (Greek technical education institute, TEI) ja alemman 
korkeakoulututkinnon tietotekniikan alalta Surreyn yliopistossa Isossa-Britanniassa.  Hän haki 
opiskeluoikeutta Kreetan yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitokselle sekä Ateenan 
yliopistoon (jatko-opintojakso tietoliikenneverkkojen hallinnon ja talouden alalla) 
suorittaakseen niissä jatko-opintoja. Kreetan yliopisto pyysi häntä toimittamaan DOATAP-
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keskuksen (akateemisten tutkintojen tunnustamisesta ja akateemisesta tiedottamisesta 
vastaava Kreikan kansallinen keskus) antaman lausunnon hänen alemman 
korkeakoulututkintonsa vastaavuudesta. Vetoomukseen sisältyvistä tiedoista käy ilmi, ettei 
Ateenan yliopisto vielä ole tehnyt lopullista päätöstä vetoomuksen esittäjän hakemuksen 
osalta.  Vetoomuksen esittäjä katsoo, että Kreikan viranomaiset rikkovat Euroopan unionin 
lainsäädäntöä tietojensa puutteellisuuden vuoksi, ja pyytää neuvoja ongelman ratkaisemiseksi.

II) Vetoomusta koskevat komission huomiot

Vetoomus koskee korkeakoulututkintojen tunnustamista, jonka ansiosta tutkinnon suorittaneet 
henkilöt voivat jatkaa opintojaan toisessa jäsenvaltiossa. Yhteisön lainsäädännön kehityksen 
tässä vaiheessa akateemisten tutkintojen tunnustaminen kuuluu jäsenvaltioiden toimivallan 
piiriin. Kukin jäsenvaltio on vastuussa koulutusjärjestelmänsä sisällöstä ja järjestämisestä. 
Yliopistot, jotka ovat itsenäisiä laitoksia, vastaavat yksin kurssiensa sisällöistä ja tutkintojen 
myöntämisestä opiskelijoille. Jäsenvaltioiden viranomaisilla on oikeus vaatia akateemisen 
tutkinnon tunnustamista ennen opintoihin osallistumista, ja viranomaiset voivat arvioida 
vastaako tutkinnon saaneen henkilön koulutuksen sisältö sitä tasoa, jota vaaditaan 
kansallisessa lainsäädännössä. Viranomaisilla on myös vapaus laatia tämän tyyppistä 
menettelyä hallinnoivat säännöt. EY:n perustamissopimuksen 12 artiklan mukaan he eivät 
kuitenkaan saa harjoittaa minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa syrjintää kansalaisuuden 
perusteella. 

Kreetan yliopisto on Euroopan unionin lainsäädännön suoman mahdollisuuden mukaisesti 
pyytänyt vetoomuksen esittäjän tietotekniikan alan alemman korkeakoulututkinnon 
tunnustamista ennen kuin se käsittelee hänen tietojenkäsittelytieteiden jatko-opintoja 
koskevan hakemuksensa. Kuten edellä on selvitetty, jäsenvaltioiden viranomaisilla ja 
yliopistoilla on oikeus vaatia akateemisen tutkinnon tunnustamista ennen opintoihin 
osallistumista. 

Ateenan yliopisto ei ilmeisesti vielä ole tehnyt virallista päätöstä vetoomuksen esittäjän jatko-
opintoja koskevan hakemuksen osalta. Myös Ateenan yliopistolla on oikeus vaatia 
vetoomuksen esittäjän Yhdistyneessä kuningaskunnassa suoritetun akateemisen tutkinnon 
tunnustamista.

III) Päätelmä

Vetoomuksen esittäjän ilmoittamien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, ettei yhteisön 
lainsäädäntöä ole rikottu. 


