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Betreft: Verzoekschrift 1471/2007, ingediend door Theodoros Pitikaris (Griekse 
nationaliteit), over de afwijzing van inschrijving op een masteropleiding

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die een graad heeft behaald aan een Grieks technisch opleidingsinstituut (TEI) en 
een BSc-graad in computerinformatietechnologie aan de Britse University of Surrey, klaagt 
dat zijn respectievelijke aanvragen bij de universiteiten van Kreta en Athene om geaccepteerd 
te worden voor de masteropleiding zijn afgewezen, o.a. op grond van het feit dat zijn Britse 
BSc-graad niet meer door de DOATAP (Grieks nationaal centrum voor academische 
erkenning en informatie) wordt erkend als vergelijkbaar zijnde met een Griekse 
universiteitsgraad. Derhalve verzoekt hij het Europees Parlement op zijn zaak in te gaan.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 mei 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 oktober 2008.

I) Het verzoekschrift

Indiener geeft aan dat hij een graad heeft behaald in toeristisch management aan een Grieks 
technisch opleidingsinstituut (TEI) en een BSc-graad in computerinformatietechnologie aan 
de Britse University of Surrey. Hij heeft zowel bij de Vakgroep Computerwetenschappen van 
de Universiteit van Kreta als bij de Universiteit van Athene (Masterprogramma in 
management en economie van telecommunicatienetwerken) een aanvraag ingediend om een 
masteropleiding te volgen. De Universiteit van Kreta heeft hem gevraagd om een verklaring 
van academische gelijkwaardigheid van de DOATAP (Grieks nationaal centrum voor 
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academische erkenning en informatie) voor zijn BSc-graad. Uit de informatie in het 
verzoekschrift blijkt dat de Universiteit van Athene nog geen definitief besluit heeft genomen 
over de aanvraag. Indiener is van oordeel dat de EU-wetgeving wordt geschonden vanwege 
gebrek aan kennis bij de Griekse autoriteiten en vraagt om advies over mogelijke manieren 
om dit probleem op te lossen.

II) Commentaar van de Commissie op de argumenten in het verzoekschrift

Het onderwerp van het verzoekschrift is de academische erkenning van kwalificaties. Deze is 
bedoeld om mensen in de gelegenheid te stellen hun studie ook in een andere lidstaat te 
volgen. Bij de huidige stand van zaken van de communautaire wetgeving valt de erkenning 
van diploma’s voor academische doeleinden onder de bevoegdheid van de lidstaten zelf. Elke 
lidstaat is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en opzet van zijn onderwijsstelsel. 
Universiteiten zijn als autonome instellingen geheel en al verantwoordelijk voor de inhoud 
van hun lesprogramma’s en voor het uitreiken van diploma’s en certificaten aan studenten. De 
autoriteiten van de lidstaten hebben het recht om academische erkenning van kwalificaties te 
eisen alvorens toegang te verlenen tot het onderwijs. Daarnaast kunnen zij zelf evalueren of 
de inhoud van het door de houder van een diploma genoten onderwijs overeenstemt met het 
niveau dat op basis van de nationale wetgeving vereist is. Het staat de autoriteiten evengoed 
vrij om zelf de regels voor dergelijke procedures te bepalen. Ingevolge artikel 12 van het EG-
Verdrag zijn ze echter wel verplicht geen directe of indirecte discriminatie op basis van 
nationaliteit toe te passen.

De Universiteit van Kreta heeft indiener gevraagd om academische erkenning van zijn BSc-
graad in computerinformatietechnologie voordat zij zijn aanvraag goedkeuren om een 
masteropleiding aan de Vakgroep Computerwetenschappen te volgen, hetgeen toegestaan is 
binnen de EU-wetgeving. Zoals eerder uitgelegd hebben de nationale autoriteiten en de 
universiteiten het recht om academische erkenning van kwalificaties te eisen voordat ze 
toegang verlenen tot het onderwijs. 

De Universiteit van Athene lijkt vooralsnog geen formeel besluit te hebben genomen over de 
aanvraag van indiener om daar een masteropleiding te volgen. De Universiteit van Athene is 
echter volledig gerechtigd de formele erkenning van de Britse graad van indiener te vragen.

III) Conclusie

Op basis van de in het verzoekschrift verstrekte gegevens lijkt er geen sprake te zijn van 
schending van het Gemeenschapsrecht. 
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