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Temats: Lūgumraksts Nr. 1471/2007, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Theodoros
Pitikaris, par pieteikuma uz pēcdiploma studijām noraidīšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kuram ir Grieķijas Tehniskās izglītības institūta (TEI) grāds un 
Lielbritānijas Sari universitātes BSc grāds skaitļošanas un informācijas tehnoloģijā, sūdzas, ka 
viņa pieteikums uz pēcdiploma studijām attiecīgi Krētas un Atēnu universitātēs ir ticis 
noraidīts, cita starpā, tāpēc, ka viņa Lielbritānijas BSc grādu vairs neatzīst DOATAP
(Grieķijas nacionālais atzīšanas un informācijas centrs) kā pielīdzināmu Grieķija universitātes 
grādam. Tādēļ viņš lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 29. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 22. oktobrī.

I) Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs raksta, ka viņam ir Grieķijas TEI (Tehniskās izglītības institūta) 
grāds tūrisma uzņēmējdarbības vadībā un Lielbritānijas Sari universitātes bakalaura grāds 
(BSc) skaitļošanas un informācijas tehnoloģijā.  Viņš pieteicās pēcdiploma studijām Krētas 
Universitātes Datorzinātņu nodaļā un Atēnu Universitātē (pēcdiploma studijas 
telekomunikāciju tīklu vadībā un ekonomikā). Krētas Universitātē viņam pieprasīja DOATAP
(Grieķijas Nacionālais Atzīšanas un informācijas centrs) apliecinājumu iegūtā BSc grāda 
akadēmiskajai vienlīdzībai. Spriežot pēc lūgumrakstā ietvertās informācijas, Atēnu 
Universitāte vēl nav pieņēmusi galīgo lēmumu par lūgumraksta iesniedzēja pieteikumu.  
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka nezināšanas dēļ Grieķijas valsts iestādes ir pārkāpušas 
ES tiesību aktus, un lūdz padomu, kā šo problēmu atrisināt.



PE415.086v01-00 2/2 CM\750401LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

II) Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Lūgumraksta tēma ir kvalifikācijas akadēmiska atzīšana, kuras mērķis ir dot cilvēkiem iespēju 
turpināt mācības kādā citā Dalībvalstī. Pašreizējā Kopienas tiesību aktu attīstības stadijā 
akadēmisko diplomu atzīšana ir Dalībvalstu kompetencē. Katra Dalībvalsts pati atbild par tās 
izglītības sistēmas saturu un organizāciju. Tās universitātes, kas ir autonomas institūcijas, ir 
pilnībā atbildīgas par to mācību programmu saturu, kā arī par diplomu un sertifikātu 
piešķiršanu studentiem. Dalībvalstu iestādēm ir tiesības pirms potenciālā studenta pielaišanas 
pie izglītības procesa pieprasīt kvalifikācijas akadēmisko atzīšanu un novērtēt, vai diploma 
turētāja saņemtās izglītības saturs atbilst valsts tiesību aktu prasībām. Tāpat Dalībvalstīm ir 
tiesības brīvi noteikt šādas procedūras noteikumus. Saskaņā ar Līguma 12. pantu dalībvalstis 
tomēr nedrīkst tieši vai netieši kādu diskriminēt viņa/-as valstspiederības dēļ. 

Pirms izskatīt pieteikumu turpināt pēcdiploma mācības Datorzinātņu nodaļā, Krētas 
Universitāte lūgumraksta iesniedzējam prasīja iegūtā BSc grāda skaitļošanas un informācijas 
tehnoloģijā akadēmisko atzīšanu, kā to pieļauj ES tiesību akti. Kā jau tika paskaidrots, valsts 
iestādēm un universitātēm ir tiesības pirms studenta uzņemšanas mācību programmā pieprasīt 
kvalifikācijas akadēmisko atzīšanu. 

Atēnu Universitāte, šķiet, vēl nav pieņēmusi formālu lēmumu par lūgumraksta iesniedzēja 
pēcdiploma studiju pieteikumu.  Atēnu Universitātei ir vienlīdzīgas tiesības pieprasīt 
lūgumraksta iesniedzēja Lielbritānijā iegūtā grāda formālu atzīšanu.

III) Secinājumi

Spriežot pēc lūgumrakstā ietvertās informācijas, Kopienas tiesību akti nav pārkāpti. 


