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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett:        Petizzjoni 1471/2007 mis-Sur Theodoros Pitikaris (Grieg), dwar ir-rifjut 
ta’ applikazzjoni għal studju postgradwatorju

1. Sommarju tal-petizzjoni 

Il-petizzjonant, li għandu lawrja minn istitut ta’ edukazzjoni teknika Grieg (TEI) u BSc fit-
teknoloġija tal-informatika tal-kompjuters mill-Università Ingliża ta’ Surrey, jilmenta li l-
applikazzjonijiet tiegħu għall-universitajiet ta’ Kreta u ta’ Ateni rispettivament biex jiġi 
aċċettat għall-istudju fil-livell postgradwatorju, ġew irrifjutati, fost ħwejjeġ oħra għar-raġuni 
li l-BSc Ingliża tiegħu, li hija komparabbli għal lawrja minn università Griega, m’għadhiex 
aktar rikononoxxuta mid-DOATAP (iċ-Ċentru Elleniku Nazzjonali għar-Rikonoxximent u 
Informazzjoni Akkademika). Għalhekk huwa jitlob lill-Parlament Ewropew biex jistħarreġ il-
każ tiegħu.

2. Ammissibiltà 

Iddikkjarata ammissibbli fid-29 ta’ Mejju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Ottubru 2008.

I) Il-petizzjoni 

Il-petizzjonant jispjega li għandu lawrja fil-Maniġment tan-Negozju tat-Turiżmu minn IET
Grieg (Istitut tal-Edukazzjoni Teknoloġika) u Baċċellerat tax-Xjenza (B.Sc.) fit-Teknoloġija 
tal-Informatika tal-Kompjuters mill-Università ta’ Surrey, fir-Renju Unit. Hu applika d-
Dipartiment tax-Xjenzi tal-Kompjuter tal-Università ta’ Kreta u l-Università ta’ Ateni 
(Programm Postgradwatorju fil-Maniġment u l-Ekonomija tan-Netwerks tat-
Telekomunikazzjoni) biex jagħmel kors ta’ studju postgradwatorju. L-Università ta’ Kreta, 
talbitu dikjarazzjoni ta’ ekwivalenza akkademika mid-DOATAP (Ċentru Nazzjonali Elleniku 
għar-Rikonoxximent u Informazzjoni Akkademika) għall-B.Sc. tiegħu. Jidher, mill-
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informazzjoni mogħtija mill-petizzjoni, li l-Università ta’ Ateni għadha ma ħaditx deċiżjoni 
finali dwar l-applikazzjoni tiegħu. Il-petizzjonant iqis li l-liġi tal-UE inkisret bin-nuqqas ta’
għarfien min-naħa tal-awtoritajiet Griegi u qed jitlob parir dwar kif jista’ jsolvi l-problema 
tiegħu. 

II) Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni 

Is-suġġett tal-petizzjoni hu r-rikonoxximent akkademiku tal-kwalifiki, li għandu l-għan li 
jippermetti lil persuni li jkomplu l-istudji tagħhom fi Stat Membru ieħor. Fl-istadju preżenti 
tal-iżvilupp tal-liġi Komunitarja, ir-rikonoxximent ta’ diplomi għal skopijiet akkademiċi jaqa’ 
fil-kompetenza tal-Istati Membri. Kull Stat Membru huwa responsabbli mill-kontenut u l-
organizzazzjoni tas-sistema edukattiva tiegħu. Universitajiet li huma istituzzjonijiet awtonomi 
huma responsabbli kompletament għall-kontenut tal-kurrikuli tagħhom u għall-għoti ta’ 
diplomi u ċertifikati lill-istudenti. L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom id-dritt li jeżiġu
r-rikonoxximent akkademiku tal-kwalifiki qabel jagħtu aċċess għall-edukazzjoni, u jistgħu
jevalwaw jekk il-kontenut tal-edukazzjoni mogħtija lil detentur ta’ diploma jikkorrispondix 
mal-livell meħtieġ skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali. Bl-istess mod, huma jistgħu jistabbilixxu 
r-regoli gal din il-proċedura. Madankollu, huma obbligati li ma jiddiskrimnawx direttament 
jew indirettament abbażi ta’ nazzjonalità, skont l-Artikolu 12 tat-Trattat. 

L-Università ta’ Kreta talbet lill-Petizzjonant ir-rikonoxximent akkademiku tal-B.Sc. tiegħu 
fit-Teknoloġija tal-Informatika tal-Kompjuters qabel ikkunsidrat l-applikazzjoni tiegħu biex 
jidħol għal studji postgradwatorji fid-Dipartiment tax-Xjenzi tal-Kompjuter, kif previst mil-
liġi tal-UE. Kif spjegat hawn fuq, l-awtoritajiet nazzjonali u l-Universitajiet għandhom dritt li 
jeżiġu r-rikonoxximent akkademiku tal-kwalifiki qabel jippermettu aċċess għall-edukazzjoni. 

Jidher li l-Università ta’ Ateni għadha ma ħaditx deċiżjoni formali dwar l-applikazzjoni tal-
petizzjonant biex jidħol għal studji postgradwatorji hemmhekk. L-Università ta’ Ateni hija bl-
istess mod intotolata li teżiġi r-rikonoxximent formali tal-lawrja Ingliża tal-petizzjonant. 

III) Konklużjoni 

Mill-informazzjoni mogħtija mill-petizzjoni, ma jidhirx li kien hemm xi ksur tal-liġi 
Komunitarja.


