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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1471/2007, ingiven av Theodoros Pitikaris (grekisk medborgare), 
om avslag på en ansökan om forskarutbildning

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som har en examen från ett grekiskt tekniskt utbildningsinstitut (TEI) och en 
kandidatexamen (Bachelor of Science (BSc)) i datavetenskap och informationsteknologi från 
det brittiska universitetet i Surrey, framför klagomål över att hans ansökningar till 
universiteten på Kreta och i Aten om att antas till forskarutbildning har avslagits, bland annat 
på grund av att hans brittiska kandidatexamen inte längre godkänns av DOATAP (Greklands 
nationella informationscentrum för erkännande av akademiska studier) som jämförbar med en 
grekisk universitetsexamen. Han uppmanar därför Europaparlamentet att undersöka fallet.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 29 maj 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 22 oktober 2008.

I) Framställningen

Framställaren anger att han har en examen i företagsledarskap inom turism från ett grekiskt 
tekniskt utbildningsinstitut (TEI) och en kandidatexamen (Bachelor of Science (BSc)) i 
datavetenskap och informationsteknologi från det brittiska universitetet i Surrey. Han ansökte 
till forskarutbildningen vid institutionen för datavetenskap vid universiteten på Kreta och i 
Aten (forskarutbildning i ledning och ekonomi för telekomnätverk). Kretas universitet har 
begärt att han ska lämna ett intyg från DOATAP (Greklands nationella informationscentrum 
för erkännande av akademiska studier) om att hans BSc-examen är akademiskt jämförbar. 
Enligt vad som framgår av framställningen har universitetet i Aten ännu inte kommit med ett 
definitivt beslut om hans ansökan. Framställaren anser att EU-lagstiftningen har överträtts till 
följd av de grekiska myndigheternas bristande kunskaper och önskar råd om vilka olika 
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möjligheter det finns att lösa hans problem.

II) Kommissionens yttrande om framställningen

Framställningen rör akademiskt erkännande av examensbevis, som har till syfte att göra det 
möjligt för personer att studera i en annan medlemsstat. Enligt gemenskapens lagstiftning i 
dess nuvarande utvecklingsskede hör erkännande av examina för studieändamål till 
medlemsstaternas behörighet. Varje medlemsstat är ansvarig för sitt eget utbildningssystem 
vad gäller innehåll och organisation. Universitet som är självstyrande institutioner är helt och 
hållet ansvariga för innehållet i sina kursplaner och för utfärdande av examensbevis och intyg 
till studenter. Medlemsstaternas myndigheter har rätt att kräva akademiskt erkännande av 
examensbevis innan man ger en person tillträde till utbildning, och de kan bedöma om 
innehållet i den utbildning som erhållits av innehavaren motsvarar den nivå som krävs enligt 
den nationella lagstiftningen. De har också rätt att fastställa de regler som ska gälla för denna 
typ av förfarande. I enlighet med artikel 12 i EG-fördraget är de dock skyldiga att se till att det 
inte sker någon direkt eller indirekt diskriminering på grund av nationalitet.

Universitetet på Kreta har uppmanat framställaren att inkomma med ett akademiskt 
erkännande av sin BSc-examen i datavetenskap och informationsteknologi innan hans 
ansökan till forskarutbildningen vid institutionen för datavetenskap behandlas, och detta är i 
enlighet med EU-lagstiftningen. Som anges ovan har de nationella myndigheterna och 
universiteten rätt att kräva ett erkännande av de akademiska examina innan tillträde till 
utbildningen beviljas. 

Universitetet i Aten förefaller ännu inte ha fattat något formellt beslut om framställarens 
ansökan till forskarutbildningen där. Universitetet i Aten har också rätt att begära ett formellt 
erkännande av framställarens brittiska examen.

III) Slutsatser

Mot bakgrund av informationen i framställningen drar kommissionen slutsatsen att 
gemenskapslagstiftningen inte förefaller ha överträtts. 


