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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Theodoros Pitikaris, görög állampolgár által benyújtott 1471/2007. számú 
petíció a posztgraduális tanulmányokra való jelentkezésének elutasításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – aki egy görög műszaki képzési intézményben (TEI) szerzett diplomát 
és Nagy-Britanniában a British University of Surrey egyetemen szerzett BSc fokozatot 
informatikából – kifogásolja, hogy a krétai és az athéni egyetem posztgraduális képzéseire 
benyújtott jelentkezéseit elutasították, egyebek mellett azzal az indokkal, hogy a brit BSc 
fokozatot a DOATAP (az oklevelek és tanulmányok tanulmányi célú elismerésével és 
tájékoztatással foglalkozó görög nemzeti központ) ma már nem ismeri el görög egyetemi 
fokozattal egyenértékűként. A petíció benyújtója ezért arra kéri az Európai Parlamentet, hogy 
foglalkozzon az üggyel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. május 29. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 22.

I) A petíció

A petíció benyújtója kifejti, hogy idegenforgalmi menedzsmentből szerzett oklevelet a görög 
TEI-n (Technológiai Oktatási Intézet), majd BSc oklevelet számítógépes 
információtechnológiából a Surrey-i Egyetemen az Egyesült Királyságban. Jelentkezett a 
Krétai Egyetem Számítástechnikai Karára és az Athéni Egyetemre (a telekommunikációs 
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hálózatok irányítása és gazdaságtana nevű posztgraduális program) posztgraduális 
tanulmányokra. A Krétai Egyetem kérte tőle, hogy szerezze be a DOATAP (az oklevelek és 
tanulmányok tanulmányi célú elismerésével és tájékoztatással foglalkozó görög nemzeti 
központ) igazolását a BSC-oklevele tanulmányi célú egyenértékűségének elismeréséről. A 
petícióban szereplő információk alapján úgy tűnik, hogy az Athéni Egyetem még nem hozott 
végleges döntést jelentkezéséről. A petíció benyújtója úgy ítéli meg, hogy a görög hatóságok 
tájékozatlanságukkal megsértették az uniós jogot, és tanácsot kér problémája megoldásának 
lehetséges módjaival kapcsolatban.

II) A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A petíció tárgya a szakmai képesítések tanulmányi célú elismerése, amelynek célja lehetővé 
tenni az emberek számára, hogy egy másik tagállamban folytathassanak tanulmányokat. A 
közösségi jog fejlődésének jelenlegi szakaszában az oklevelek tanulmányi célú elismerése a 
tagállamok hatáskörébe tartozik. Minden tagállam maga felel oktatási rendszerének 
tartalmáért és megszervezéséért. Az egyetemek mint autonóm intézmények teljes egészében 
maguk felelnek tantervük tartalmáért, valamint az oklevelek és igazolások hallgatóknak 
történő kiadásáért. A tagállamok hatóságai jogosultak előírni a szakmai képesítések 
tanulmányi célú elismerését, mielőtt felvételt biztosítanak az oktatásba, valamint értékelhetik 
azt is, hogy az oklevél birtokosa által szerzett képzés tartalma megfelel-e a nemzeti jogban 
megkövetelt szintnek. Hasonlóképpen szabadon rögzíthetik az ilyen eljárásokra irányadó 
szabályokat. A Szerződés 12. cikkével összhangban azonban nem alkalmazhatnak 
semminemű közvetlen vagy közvetett megkülönböztetést az állampolgárság alapján.

A Krétai Egyetem a számítógépes információtechnológiai BSC-oklevelének tanulmányi célú 
elismerését kérte a petíció benyújtójától, mielőtt megvizsgálná jelentkezését a 
Számítástechnikai Kar posztgraduális tanulmányaira, amit az uniós jog lehetővé tesz. A 
fentiekben kifejtettek szerint a nemzeti hatóságok és az egyetemek jogosultak előírni a 
szakmai képesítések tanulmányi célú elismerését, mielőtt felvételt biztosítanak az oktatásba. 

Az Athéni Egyetem láthatóan eddig még nem döntött hivatalosan a petíció benyújtójának az 
ottani posztgraduális tanulmányokra való jelentkezéséről. Az Athéni Egyetem szintén jogosult 
kérni a petíció benyújtója által az Egyesült Királyságban szerzett oklevél hivatalos 
elismerését.

III) Következtetés

A petícióban szereplő információk alapján úgy tűnik, hogy nem sértették meg a közösségi 
jogot. 
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