
CM\750401RO.doc PE415.086v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru petiții

22.10.2008

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1471/2007, adresată de Theodoros Pitikaris, de naționalitate elenă, 
privind respingerea unui dosar de candidatură pentru studii postuniversitare

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care deține o diplomă de la un institut tehnic elen (TEI) și o licență în tehnologia 
informației computerizate la Universitatea Britanică din Surrey, reclamă faptul că dosarele 
sale de candidatură la universitățile din Creta și, respectiv, Atena pentru a fi acceptat pentru 
studii postuniversitare au fost respinse, printre altele, pe motiv că titlu său britanic de licențiat 
nu mai este recunoscut de DOATAP (Centru național elen pentru informare și recunoaștere 
academică) ca fiind comparabil cu un titlu de la o universitate elenă. Petiționarul solicită, prin 
urmare, Parlamentului European să preia cazul său. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 mai 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 octombrie 2008.

I) Petiția

Petiționarul menționează că deține o diplomă în managementul turismului din partea unui
institut tehnic elen (Institutul de Educație Tehnologică) și o diplomă de licență în tehnologia 
informației computerizate de la Universitatea din Surrey, Regatul Unit. Acesta a depus o 
cerere la Departamentul de informatică al Universității din Creta și la Universitatea din Atena 
(program postuniversitar în managementul și economia rețelelor de telecomunicații) pentru a 
urma studiile postuniversitare. Universitatea din Creta a solicitat  o declarație de echivalare a 
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studiilor din partea DOATAP (Centru național elen pentru informare și recunoaștere 
academică) pentru diploma de licență. Informațiile prezentate în petiție arată că Universitatea 
din Atena nu a luat o decizie finală asupră cererii petiționarului. Acesta consideră că legislația 
UE a fost încălcată prin lipsa de cunoaștere a autorităților elene și solicită recomandări legate 
de modurile de soluționare a acestei probleme.

II) Comentariile Comisiei asupra petiției

Subiectul petiției este recunoașterea academică a calificărilor care vizează să permită 
persoanelor interesate realizarea studiilor în alt stat membru. În stadiul prezent al dezvoltării 
legislației comunitare, recunoașterea diplomelor în scopuri academice ține de competența 
statelor membre. Fiecare stat membru este responsabil pentru conținutul și organizarea 
sistemului său de educație. Universitățile autonome sunt responsabile pe deplin de conținutul 
programei școlare și de acordarea diplomelor și certificatelor studenților. Autoritățile statelor 
membre au dreptul să solicite recunoașterea calificărilor înainte de a permite accesul la 
educație și pot evalua dacă educația primită de titularul unei diplome corespunde nivelului 
cerut de legislația națională. Acestea sunt libere, în egală măsură, să stabilească normele 
acestui tip de procedură. Cu toate acestea, autoritățile sunt obligate să nu aplice discriminări
în mod direct sau indirect pe considerente de naționalitate, conform articolului 12 din tratat.

Universitatea din Creta a solicitat petiționarului recunoașterea academică a diplomei de 
licență în tehnologia informației computerizate înainte de analizarea cererii acestuia de urmare 
a studiilor postuniversitare în cadrul Departamentului de Informatică, astfel cum este stipulat 
de legislația UE. Conform celor explicate mai sus, autoritățile naționale și universitățile au 
dreptul de a solicita recunoașterea academică înainte de a permite accesul la educație.

Universitatea din Atena nu a luat încă o decizie oficială privind cererea petiționarului de 
urmare a studiilor postuniversitare. Universitatea din Atena poate, de asemenea, solicita o 
recunoaștere oficială a diplomei obținute în Regatul Unit de petiționar.

III) Concluzie

Din informațiile incluse în petiție nu se poate remarca nicio încălcare a legislației comunitare.
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