
Declaració anterior relativa a l’article:

18

Declaració consignada en l’instrument

de ratificació dipositat el 21 de desembre

del 2006 -Original en anglès.

De conformitat amb l’apartat 2 de l’ar-

ticle 19 del Conveni, Ucraïna declara que

en cas de rebre una sol·licitud d’extradi-

ció d’un autor d’infraccions d’una part en

aquest Conveni amb la qual no està vin-

culada per cap Conveni d’extradició,

Ucraïna considera aquest Conveni en el

sentit que constitueix la base jurídica de

l’extradició pel que fa a les infraccions

previstes als articles 5 a 7 i 9 d’aquest

Conveni.

Data d’efecte: 1/6/2007

Declaració anterior relativa a l’article:

19

Reserva consignada en l’instrument de

ratificació dipositat el 21 de desembre

del 2006 -Original en anglès.

De conformitat amb l’apartat 4 de l’ar-

ticle 22 del Conveni, Ucraïna es reserva

el dret de no sotmetre’s a les condicions

imposades en virtut de les disposicions

de l’apartat 2 d’aquest article per la part

que proporciona la informació, llevat

que se l’informi i que accepti que se li

trameti aquesta informació.

Data d’efecte: 1/6/2007

Declaració anterior relativa a l’article:

22

Declaració
del Principat d’Andorra de
conformitat amb l’apartat
2 de l’article 1 del Conveni
del Consell d’Europa per a
la prevenció del
terrorisme

El Principat d’Andorra considera que

mentre no sigui part del Conveni inter-

nacional per a la repressió del finança-

ment del terrorisme, adoptat a Nova

York el 9 de desembre de 1999, aquest

Conveni no consta en l’annex del Con-

veni del Consell d’Europa per a la pre-

venció del terrorisme.

Conveni
sobre el reconeixement de
les qualificacions relatives
a l’ensenyament superior
a la regió europea, fet a
Lisboa l’11 d’abril de 1997

Atès que el Consell General en la seva

sessió del dia 22 de novembre del 2007

ha aprovat l’adhesió al següent:

Conveni sobre el reconeixement de

les qualificacions relatives a l’ensenya-

ment superior a la regió europea, fet a

Lisboa l’11 d’abril de 1997

El Conveni sobre el reconeixement de

les qualificacions relatives a l’ensenya-

ment superior a la regió europea, fet a

Lisboa l’11 d’abril de 1997, és el primer

conveni internacional elaborat i adoptat

sota els auspicis conjunts del Consell

d’Europa i de la UNESCO, per crear un

marc per al desenvolupament futur de

les pràctiques de reconeixement de qua-

lificacions a l’anomenada regió europea.

Així, aquest instrument actualitza a esca-

la internacional el marc jurídic aplicable

al reconeixement de les qualificacions i

substitueix els convenis anteriorment

adoptats en el marc de les dues orga-

nitzacions internacionals esmentades.

El Principat d’Andorra, el dia 9 de se-

tembre del 2003, durant la conferència

de ministres europeus d’ensenyament

superior que va tenir lloc a Berlín els dies

18 i 19 de setembre del 2003, va adherir-

se a l’anomenat Procés de Bolonya, que

té com a finalitat primordial l’assoliment

de la convergència dels diferents siste-

mes d’ensenyament superior europeus a

fi d’establir de manera plena, l’any 2010,

l’Espai Europeu d’Ensenyament Supe-

rior i l’Espai Europeu de Recerca. Entre

els objectius principals que defineixen el

Procés de Bolonya cal remarcar els que

fan referència a la garantia de la qualitat,

la promoció de la mobilitat, l’adopció

d’un sistema de titulacions fàcilment

comprensible i comparable i, finalment,

la promoció de la dimensió europea de

l’ensenyament superior.

Per la seva banda, el Conveni de Lis-

boa -al qual s’han adherit la majoria dels

països participants al Procés de Bolonya-

estableix les condicions i els procedi-

ments per reconèixer, en els països

signataris del Conveni, les qualificacions

que donen accés a l’ensenyament supe-

rior, i també els períodes d’estudi i les

qualificacions de l’ensenyament supe-

rior, facilitant d’aquesta manera el reco-

neixement de les titulacions expedides

per les autoritats competents d’altres

països signataris. Així doncs, el Conveni

de Lisboa és un instrument potent per

promoure la mobilitat dels estudiants i

dels titulats d’ensenyament superior dins

l’Espai Europeu d’Ensenyament Supe-

rior.

El Conveni de Lisboa de 1997 permet

que els titulars de les qualificacions lliu-

rades per un país signatari puguin bene-

ficiar-se d’un accés adequat a l’avaluació

de les seves qualificacions a un altre país

signatari. Amb relació a l’avaluació de les

qualificacions, cal esmentar que en el dit

Conveni s’estableix la prevalença del

principi de no-discriminació per raons

de sexe, raça, llengua, incapacitació, reli-

gió, opinió, així com per l’origen nacio-

nal, ètnic o social dels demandants. A la

vegada, cal remarcar que, dins el marc

dels procediments de reconeixement es-

tablerts pel Conveni de Lisboa, les quali-

ficacions estrangeres -tant d’accés a

l’ensenyament superior, com de perío-

des d’estudi o de diplomes d’ensenya-

ment superior- han de ser reconegudes

com a comparables a les qualificacions

corresponents dins el sistema nacional,

excepte en els casos en què quedin acre-

ditades diferències substancials entre les

qualificacions estrangeres i les del siste-

ma nacional. En termes més generals, el

Conveni de Lisboa de 1997 facilita el re-

coneixement de diplomes entre els

països signataris i permet millorar els

mecanismes d’accés als sistemes d’en-

senyament superior dels països esmen-

tats. En aquest sentit, és del tot rellevant

remarcar que, pel que fa al Principat

d’Andorra, el ministeri encarregat de

l’ensenyament superior és l’autoritat

competent per prendre les decisions re-

latives al reconeixement a què es refe-

reix l’article 2.2 del Conveni.

Així doncs, el Principat d’Andorra

efectua la declaració següent:

“De conformitat amb l’article 2.2 del

Conveni, Andorra declara que l’autori-

tat competent al Principat d’Andorra per

prendre les decisions relatives al reco-
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neixement és el ministeri encarregat de

l’ensenyament superior.”

Atès que existeix una vinculació inne-

gable entre el Conveni de Lisboa de 1997

i determinats aspectes essencials relacio-

nats amb el desenvolupament de l’en-

senyament superior, ja que en el referit

Conveni s’hi tracten qüestions tant im-

portants com el reconeixement de les

qualificacions que donen accés a l’en-

senyament superior i el reconeixement

dels períodes d’estudi i de les qualifica-

cions de l’ensenyament superior;

Atès que, amb el desenvolupament de

l’anomenat procés de Bolonya, la di-

mensió internacional té un paper espe-

cialment rellevant en tot allò relatiu a

l’ensenyament superior, i considerant

que el desenvolupament del dret a l’edu-

cació al Principat d’Andorra es pot veure

notablement afavorit a partir de la inte-

gració de les disposicions del Conveni

de Lisboa en l’ordenament jurídic del

nostre país;

Atès que cal continuar desenvolupant

la normativa nacional en matèria de re-

coneixement de titulacions, i de manera

més general, en tot allò relatiu a

l’ensenyament superior, per avançar en

el procés d’implicació creixent del Prin-

cipat d’Andorra en la construcció de l’Es-

pai Europeu d’Ensenyament Superior;

Considerant també que l’adhesió del

Principat d’Andorra al Conveni de Lisboa

ha de permetre l’assoliment dels objec-

tius següents:

- Fomentar la transparència i la com-

paració dels estudis, certificats, diplo-

mes i títols andorrans a l’estranger.

- Afavorir el reconeixement acadèmic

dels estudis, certificats, diplomes i

títols dels estudiants del Principat

d’Andorra que han fet els seus estudis

en països altres que Espanya, França i

Portugal.

- Facilitar, en general, el reconeixe-

ment acadèmic dels estudis, certificats,

diplomes i títols obtinguts en altres

països.

- Promoure la mobilitat dels estudiants

i dels titulats del Principat d’Andorra.

Tenint en compte les consideracions

esmentades,

S’aprova

L’adhesió d’Andorra al Conveni sobre

el reconeixement de les qualificacions

relatives a l’ensenyament superior a la

regió europea, fet a Lisboa l’11 d’abril de

1997.

El Ministeri d’Afers Exteriors, Cultura i

Cooperació donarà a conèixer la data en

què el Conveni entrarà en vigor per a An-

dorra.

Casa de la Vall, 22 de novembre del

2007

Joan Gabriel i Estany

Síndic General

Nosaltres els coprínceps manifestem

el consentiment de l’Estat per obligar a

través d’ell, n’ordenem la publicació en

el Butlletí Oficial del Principat d’Andor-

ra, i autoritzem que a partir d’aquell mo-

ment es pugui lliurar l’instrument de

ratificació corresponent.

Nicolas Sarkozy Joan Enric Vives Sicília

President de la

República Francesa Bisbe d’Urgell

Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra

Conveni
sobre el reconeixement de
les qualificacions relatives
a l’ensenyament superior
a la regió europea, fet a
Lisboa l’11 d’abril de 1997

Preàmbul

Les parts en aquest Conveni,

Conscients del fet que el dret a l’edu-

cació és un dret humà i que l’ensenya-

ment superior, que té un paper imminent

en l’adquisició i en el progrés del co-

neixement, constitueix una riquesa cul-

tural i científica excepcional tant per a

l’individu com per a la societat;

Considerant que l’ensenyament supe-

rior hauria de tenir un paper essencial en

la promoció de la pau, de la comprensió

mútua i de la tolerància, i que contri-

bueix a la creació de la confiança mútua

entre els pobles i les nacions;

Considerant que la gran diversitat de

sistemes educatius a la regió europea re-

flecteix les diversitats culturals, socials,

polítiques, filosòfiques, religioses i

econòmiques i representa, doncs, una ri-

quesa excepcional que s’hauria de res-

pectar plenament;

Desitjant permetre a tots els habitants

de la regió de beneficiar-se plenament

de la riquesa que representa aquesta di-

versitat facilitant als habitants de cada es-

tat i als estudiants l’accés als centres

d’ensenyament de cada part i als recur-

sos educatius de les altres parts, i més es-

pecialment permetent-los de continuar

la formació o realitzar un període d’estu-

dis als centres d’ensenyament superior

en aquestes altres parts;

Considerant que el reconeixement

dels estudis, certificats, diplomes i títols

obtinguts en un altre país de la regió eu-

ropea representa una mesura important

per promoure la mobilitat acadèmica en-

tre les parts;

Atribuint una gran importància al prin-

cipi d’autonomia insti tucional, i

conscients de la necessitat de salvaguar-

dar i protegir aquest principi;

Convençudes que un reconeixement

equitatiu de les qualificacions és un ele-

ment clau del dret a l’educació i una res-

ponsabilitat de la societat;

Tenint en compte els convenis del

Consell d’Europa i de la UNESCO relatius

al reconeixement acadèmic a Europa:

- Conveni europeu relatiu a l’equiva-

lència de diplomes que donen accés

als centres universitaris (1953, STE

núm. 15) i el seu Protocol addicional

(1964, STE núm. 49).

- Conveni europeu sobre l’equivalèn-

cia dels períodes d’estudis universita-

ris (1956, STE núm. 21).

- Conveni europeu sobre el reconeixe-

ment acadèmic de les qualificacions

universitàries (1959, STE núm. 32).

- Conveni sobre el reconeixement

d’estudis i diplomes relatius a

l’ensenyament superior en els estats

que pertanyen a la regió Europa

(1979).

- Conveni europeu sobre l’equivalèn-

cia general dels períodes d’estudis

universitaris (1990, STE núm. 138).

Tenint en compte, també, el Conveni

internacional sobre el reconeixement
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d’estudis, diplomes i títols de l’ensenya-

ment superior en els estats àrabs i els es-

tats europeus riberencs del Mediterrani

(1976), adoptat en el marc de la UNESCO

i que cobreix parcialment el reconeixe-

ment acadèmic a Europa;

Recordant que aquest Conveni també

ha de ser considerat en el context dels

convenis i de la recomanació internacio-

nal de la UNESCO que cobreix altres re-

gions del món, i que és necessari

millorar els intercanvis d’informació en-

tre aquestes regions;

Conscients de l’àmplia evolució de

l’ensenyament superior a la regió euro-

pea des que es van adoptar aquests con-

venis, que ha tingut com a resultat un

augment considerable de la diversifica-

ció en i entre els sistemes nacionals d’en-

senyament superior, i de la necessitat

d’adaptar els instruments jurídics i les

pràctiques per reflectir aquests desenvo-

lupaments;

Conscients de la necessitat de trobar

solucions comunes als problemes pràc-

tics que planteja el reconeixement a la

regió europea;

Conscients de la necessitat de millorar

les pràctiques actuals de reconeixement,

de fer-les més transparents i més adapta-

des a la situació actual de l’ensenyament

superior a la regió europea;

Convençudes del significat positiu

d’un conveni elaborat i adoptat sota els

auspicis conjunts del Consell d’Europa i

de la UNESCO, que crea un marc per al

desenvolupament futur de les pràctiques

de reconeixement a la regió europea;

Conscients de la importància de pre-

veure uns mecanismes permanents

d’implantació per aplicar els principis i

les disposicions d’aquest Conveni;

Han convingut el següent:

Secció I. Definicions

Article 1

Als efectes d’aquest Conveni, els ter-

mes esmentats més avall tenen el signifi-

cat següent:

Accés (a l’ensenyament superior)

El dret dels candidats qualificats a pos-

tular i a ser presos en consideració per

ser admesos a l’ensenyament superior.

Admissió (als centres i als programes

d’ensenyament superior)

L’acte o el sistema que permet als can-

didats qualificats cursar estudis en un de-

terminat centre o un programa

d’ensenyament superior determinat.

Avaluació (dels centres i els progra-

mes)

El procés per establir la qualitat de

l’ensenyament d’un centre o d’un pro-

grama d’ensenyament superior.

Avaluació (de les qualificacions indivi-

duals)

La valoració escrita, per un organisme

competent, de les qualificacions estran-

geres d’una persona.

Autoritat competent en matèria de re-

coneixement

Un organisme encarregat oficialment

de prendre decisions vinculants sobre el

reconeixement de les qualificacions es-

trangeres.

Ensenyament superior

Tot tipus de cicles d’estudis o de con-

junts de cicles d’estudis, de formació o

formació a la recerca de nivell postse-

cundari que estan reconeguts per les au-

toritats competents d’una part en el

sentit que pertanyen al seu sistema d’en-

senyament superior.

Centre d’ensenyament superior

Un centre que proporciona ensenya-

ment superior i reconegut per l’autoritat

competent d’una part en el sentit que

pertany al seu sistema d’ensenyament

superior.

Programa d’ensenyament superior

Un cicle d’estudis reconegut per l’au-

toritat competent d’una part en el sentit

que pertany al seu sistema d’ensenya-

ment superior i l’aprovació del qual pro-

porciona a l’estudiant una qualificació

d’ensenyament superior.

Període d’estudis

Qualsevol part d’un programa d’en-

senyament superior que ha estat avaluat

i documentat i que, tot i no ser un pro-

grama d’estudi complet en si mateix, re-

presenta una adquisició significativa de

coneixements o aptituds.

Qualificació

A. Qualificació d’ensenyament supe-

rior

Qualsevol títol, diploma o un altre cer-

tificat lliurat per una autoritat competent

i que acredita haver aprovat un progra-

ma d’ensenyament superior.

B. Qualificació que dóna accés a l’en-

senyament superior

Qualsevol diploma o un altre certificat

lliurat per una autoritat competent que

acredita haver aprovat un programa

d’ensenyament i dóna al titular de la qua-

lificació el dret a ser pres en consideració

per entrar a l’ensenyament superior (ve-

geu la definició d’accés).

Reconeixement

Reconeixement formal per una autori-

tat competent del valor d’una qualifica-

ció d’ensenyament estrangera amb vista

a accedir a activitats d’ensenyament i/o

d’ocupació.

Requisits

A. Requisits generals

Requisits que s’han de complir, en tots

els casos, per accedir a l’ensenyament

superior, per accedir a un nivell determi-

nat d’aquest ensenyament, o per al lliura-

ment d’una qualificació d’ensenyament

superior d’un nivell determinat.

B. Requisits específics

Requisits que s’han de complir, a més

dels requisits generals, per obtenir l’ad-

missió a un programa d’ensenyament su-

perior específic, o per al lliurament d’una

qualificació d’ensenyament superior es-

pecífica en una disciplina particular d’es-

tudis.

Secció II. Competència de les

autoritats

Article 2.1

1. Quan les autoritats centrals d’una

part són competents per decidir sobre

qüestions de reconeixement, aquesta

part està immediatament vinculada per

les disposicions d’aquest Conveni i pren

les mesures necessàries per assegurar
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l’aplicació d’aquestes disposicions en el

seu territori.

Quan la competència per decidir en

qüestions de reconeixement recau en

entitats que componen la part, la part

proporciona a un dels dipositaris un in-

forme breu sobre la situació o l’estructu-

ra constitucional, en el moment de la

signatura o en el moment del dipòsit del

seu instrument de ratificació, acceptació,

aprovació o adhesió, o en qualsevol mo-

ment posterior. En aquests casos, les au-

toritats competents de les entitats que

componen les parts concernides prenen

les mesures necessàries per assegurar

l’aplicació de les disposicions d’aquest

Conveni en el seu territori.

2. Quan la competència per prendre

decisions en qüestions de reconeixe-

ment recau individualment en centres

d’ensenyament superior o altres entitats,

cada part, segons la seva situació o es-

tructura constitucional, tramet el text d’a-

quest Conveni a aquests centres o

entitats i pren totes les mesures ne-

cessàries per animar-los a examinar i a

aplicar les disposicions de manera favo-

rable.

3. Les disposicions dels apartats 1 i 2

d’aquest article s’apliquen mutatis mu-

tandis a les obligacions de les parts en

virtut dels articles d’aquest Conveni que

segueixen.

Article 2.2

En el moment de la signatura o del

dipòsit de l’instrument de ratificació, ac-

ceptació, aprovació o adhesió, o en

qualsevol moment posterior, cada estat,

la Santa Seu o la Comunitat Europea in-

formen qualsevol dipositari d’aquest

Conveni de quines autoritats són compe-

tents per prendre els diferents tipus de

decisions en matèria de reconeixement.

Article 2.3

Cap de les disposicions d’aquest Con-

veni no es pot considerar que deroga les

disposicions més favorables relatives al

reconeixement de les qualificacions lliu-

rades a una de les parts que es trobin

contingudes en un tractat existent o fu-

tur, o que en podrien resultar i del qual

una part en aquest Conveni en fos o en

pogués esdevenir part.

Secció III. Principis

fonamentals per a l’avaluació

de les qualificacions

Article 3.1

1. Els titulars de qualificacions lliura-

des en una de les parts tenen un accés

adequat, adreçant una sol·licitud a l’or-

ganisme competent, a l’avaluació d’a-

questes qualificacions.

2. No es fa cap distinció en aquest as-

pecte, especialment per raó de sexe,

raça, color, discapacitat, llengua, religió,

opinions polítiques o tota altra opinió,

origen nacional, ètnic o social dels sol·li-

citants, pertinença a una minoria nacio-

nal, patrimoni, naixement o qualsevol

altre estatus o per raó de qualsevol altra

circumstància que no estigui relacionada

amb els mèrits de la qualificació per a la

qual es demana el reconeixement. Per

assegurar aquest dret, cada part es com-

promet a prendre les disposicions ne-

cessàries per avaluar tota sol·licitud de

reconeixement de qualificacions tenint

en compte exclusivament els coneixe-

ments i les aptituds adquirits.

Article 3.2

Cada part vetlla perquè els procedi-

ments i els criteris utilitzats en l’avaluació

i el reconeixement de les qualificacions

siguin transparents, coherents i fiables.

Article 3.3

1. Les decisions de reconeixement es

prenen sobre la base de la informació

pertinent relativa a les qualificacions de

les quals es demana el reconeixement.

2. La responsabilitat de proporcionar

les informacions necessàries recau, en

primera instància, en el sol·licitant, que

les ha de proporcionar de bona fe.

3. No obstant aquesta responsabilitat

del sol·licitant, a petició seva, els centres

que han lliurat les qualificacions en

qüestió tenen el deure de proporcionar,

a ell i també a la institució o a les autori-

tats competents del país on es demana el

reconeixement, les informacions perti-

nents dins uns límits raonables.

4. Les parts donen instruccions a tots

els centres d’ensenyament que depenen

del seu sistema educatiu de donar curs a

tota sol·licitud raonable d’informació

feta amb l’objectiu de l’avaluació de qua-

lificacions obtingudes en aquests centres

o, si escau, els animen a fer-ho.

5. La responsabilitat de demostrar que

una sol·licitud no compleix els requisits

pertinents recau en l’organisme que ha

emprès l’avaluació.

Article 3.4

Per facilitar el reconeixement de les

qualificacions, cada part procura que es

proporcionin les informacions clares i

adequades sobre el seu sistema educa-

tiu.

Article 3.5

Les decisions de reconeixement es

prenen en un termini raonable, que l’au-

toritat competent en matèria de reco-

neixement ha de fixar prèviament, a

partir del moment en què tota la infor-

mació necessària per a l’examen de la

sol·licitud ha estat aportada. En cas de

decisió negativa, es comuniquen els mo-

tius del refús i s’informa el sol·licitant de

les mesures que podria prendre a l’efecte

d’obtenir el reconeixement en un mo-

ment posterior. En cas de decisió negati-

va o d’absència de decisió, el sol·licitant

ha de poder recórrer contra la decisió en

un termini raonable.

Secció IV. Reconeixement de

les qualificacions que donen

accés a l’ensenyament

superior

Article 4.1

Cada part reconeix, a l’efecte de l’ac-

cés als programes que depenen del seu

sistema d’ensenyament superior, les

qualificacions lliurades per les altres

parts i que compleixen, en aquestes

parts, els requisits generals d’accés a

l’ensenyament superior, llevat que pugui

demostrar que hi ha una diferència subs-

tancial entre els requisits generals d’ac-

cés en la part en què la qualificació ha

estat obtinguda i els de la part en què es

demana el reconeixement de la qualifi-

cació.

Article 4.2

D’altra part, és suficient que una part

permeti al titular d’una qualificació lliu-

rada en una de les altres parts d’obtenir

una avaluació d’aquesta qualificació, a

petició del titular, i en aquest cas s’apli-
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quen les disposicions de l’article 4.1 mu-

tatis mutandis.

Article 4.3

Quan una qualificació només dóna ac-

cés a determinats tipus de centres o de

programes específics d’ensenyament su-

perior en la part en la qual ha estat obtin-

guda, tota altra part garanteix als titulars

d’aquestes qualificacions l’accés als pro-

grames específics similars en les institu-

cions que depenen del seu sistema

d’ensenyament superior, llevat que es

pugui provar que existeix una diferència

substancial entre els requisits d’accés en

la part en què la qualificació ha estat ob-

tinguda i els de la part on es demana el

reconeixement de la qualificació.

Article 4.4

Quan l’admissió a programes espe-

cials d’ensenyament superior depèn del

compliment de requisits específics com-

plementaris dels requisits generals d’ac-

cés, les autoritats competents de la part

concernida poden imposar aquests ma-

teixos requisits complementaris als titu-

lars de qualificacions obtingudes en les

altres parts o avaluar si els sol·licitants

que tenen qualificacions obtingudes en

altres parts compleixen uns requisits

equivalents.

Article 4.5

Quan, en la part on han estat obtin-

guts, els certificats d’ensenyament se-

cundari només donen accés a

l’ensenyament superior quan van acom-

panyats de certificats d’haver superat

uns exàmens complementaris, com a re-

quisit previ a l’accés, les parts poden

condicionar l’accés a les mateixes exi-

gències o oferir una alternativa que per-

meti complir amb les exigències

addicionals en el si dels seus sistemes

educatius propis. Tot estat, la Santa Seu,

la Comunitat Europea, en el moment de

la signatura o en el moment del dipòsit

del seu instrument de ratificació, accep-

tació, aprovació o adhesió, o en qualse-

vol moment posterior, poden notificar a

un dels dipositaris que fa ús de les dispo-

sicions d’aquest article i especificar les

parts respecte de les quals té la intenció

d’aplicar-lo i també els motius que justifi-

quen aquesta mesura.

Article 4.6

Sense perjudici de les disposicions

dels articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 i 4.5, l’ad-

missió a un centre determinat d’ensenya-

ment superior o a un programa

determinat d’aquest centre pot ser limita-

da o selectiva. En els casos que l’admis-

sió a un centre i/o a un programa

d’ensenyament superior és selectiva, els

procediments d’admissió s’han de con-

cebre de tal manera que l’avaluació de

les qualificacions estrangeres s’efectuï

conformement als principis d’equitat i de

no-discriminació descrits a la secció III.

Article 4.7

Sense perjudici de les disposicions

dels articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 i 4.5, l’ad-

missió a un centre determinat d’ensenya-

ment superior pot estar supeditada a la

prova que el sol·licitant posseeix co-

neixements suficients de la llengua o les

llengües d’ensenyament del centre en

qüestió o d’altres llengües que s’especifi-

quin.

Article 4.8

En les parts on l’accés a l’ensenyament

superior es pot obtenir sobre la base de

qualificacions no tradicionals, les qualifi-

cacions similars obtingudes en les altres

parts s’avaluen de la mateixa manera

que les qualificacions no tradicionals ob-

tingudes en la part on es demana el reco-

neixement.

Article 4.9

A l’efecte de l’admissió als programes

d’ensenyament superior, cada part pot

estipular que el reconeixement de les

qualificacions lliurades per un centre

d’ensenyament estranger situat al seu

territori estigui supeditat a requisits es-

pecífics de la legislació nacional o a

acords específics conclosos amb la part

d’origen d’aquests centres.

Secció V. Reconeixement

dels períodes d’estudis

Article 5.1

Cada part reconeix els períodes d’es-

tudis complerts en el marc d’un progra-

ma d’ensenyament superior en una altra

part. Aquest reconeixement inclou els

períodes d’estudis que tendeixen a com-

pletar un programa d’ensenyament su-

perior en la part on es demana el

reconeixement, llevat que es pugui

demostrar que existeix una diferència

substancial entre els períodes d’estudis

complerts en una altra part i la part del

programa d’ensenyament superior que

aquests substituirien en la part on es de-

mana el reconeixement.

Article 5.2

D’altra part, és suficient que una part

permeti a una persona que ha completat

un període d’estudis en el marc d’un pro-

grama d’ensenyament superior en una

altra part d’obtenir una avaluació d’a-

quest període d’estudis, a petició de la

persona interessada, i en aquest cas

s’apliquen mutatis mutandis les disposi-

cions de l’article 5.1.

Article 5.3

Especialment, cada part facilita el re-

coneixement dels períodes d’estudis

quan:

a) Hi ha un acord previ entre, d’una

part, el centre d’ensenyament superior

o l’autoritat competent responsable

del període d’estudis i, d’altra part, el

centre d’ensenyament superior o l’au-

toritat competent en matèria de reco-

neixement responsable per al

reconeixement demanat.

b) I el centre d’ensenyament superior

on s’ha completat el període d’estudis

ha lliurat un certificat o una trans-

cripció de l’expedient acadèmic que

certifica que l’estudiant ha complert

els requisits estipulats per a aquest

període d’estudis.

Secció VI. Reconeixement de

les qualificacions

d’ensenyament superior

Article 6.1

En la mesura que una decisió de reco-

neixement es basa en el coneixement i el

saber fer certificats per una qualificació

d’ensenyament superior, cada part reco-

neix les qualificacions d’ensenyament

superior conferides per una altra part,

llevat que es pugui demostrar que exis-

teix una diferència substancial entre la

qualificació de la qual es demana el reco-

neixement i la qualificació corresponent

en la part en la qual es demana el reco-

neixement.
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Article 6.2

D’altra part, és suficient que una part

permeti al titular d’una qualificació d’en-

senyament superior lliurada en una de

les altres parts d’obtenir una avaluació

d’aquesta qualificació, a petició del titu-

lar, i en aquest cas s’apliquen mutatis

mutandis les disposicions de l’article

6.1.

Article 6.3

El reconeixement, per una part, d’una

qualificació d’ensenyament superior lliu-

rada per una altra part comporta una o

ambdues de les conseqüències

següents:

a) L’accés a estudis d’ensenyament su-

perior addicionals, incloent-hi els

exàmens corresponents i/o les prepa-

racions al doctorat, en les mateixes

condicions que les que són aplicables

als titulars de qualificacions de la part

on es demana el reconeixement.

b) La utilització d’un títol acadèmic,

sotmesa a les lleis o els reglaments de

la part o d’una jurisdicció de la part en

la qual es demana el reconeixement.

A més, el reconeixement pot facilitar

l’accés al mercat de treball, amb subjec-

ció a les lleis i als reglaments de la part o

d’una jurisdicció de la part en la qual es

demana el reconeixement.

Article 6.4

L’avaluació en una part d’una qualifi-

cació d’ensenyament superior lliurada

en una altra part pot tenir l’una o l’altra

de les formes següents:

a) Informe a l’efecte d’un lloc de tre-

ball.

b) Informe adreçat a un centre d’en-

senyament a l’efecte d’admissió als

seus programes.

c) Informe destinat a qualsevol altra

autoritat competent en matèria de re-

coneixement.

Article 6.5

Cada part pot supeditar el reconeixe-

ment de qualificacions d’ensenyament

superior lliurades per centres d’ensenya-

ment superior estrangers situats en el seu

territori a uns requisits determinats de la

legislació nacional o a acords específics

conclosos amb la part d’origen d’aquests

centres.

Secció VII. Reconeixement

de les qualificacions dels

refugiats, de les persones

desplaçades i de les persones

assimilades als refugiats

Article 7

Cada part pren totes les mesures possi-

bles i raonables en el marc del seu siste-

ma educatiu i de conformitat amb les

seves disposicions constitucionals, le-

gals i administratives, per elaborar els

procediments adequats que permetin

avaluar de manera equitativa i eficaç si

les persones refugiades, desplaçades o

assimilades als refugiats compleixen els

requisits exigits per a l’accés a l’ensenya-

ment superior, poder seguir programes

d’ensenyament superior complementa-

ris o exercir una activitat professional,

fins i tot en casos en què les qualifica-

cions obtingudes en una de les parts no

poden ser provades documentalment.

Secció VIII. Informació sobre

l’avaluació dels centres i dels

programes d’ensenyament

superior

Article 8.1

Cada part proporciona la informació

necessària sobre qualsevol centre de-

pendent del seu sistema d’ensenyament

superior com també sobre qualsevol

programa organitzat per aquests centres

amb vista a permetre a les autoritats

competents de les altres parts de verifi-

car si la qualitat de les qualificacions lliu-

rades per aquests centres justifiquen el

reconeixement en la part on es demana

el reconeixement. Aquesta informació es

presenta de la manera següent:

a) En cas de parts que hagin establert

un sistema formal d’avaluació dels

centres i dels programes d’ensenya-

ment superior: informació sobre els

mètodes i els resultats d’aquesta ava-

luació i de les normes de qualitat es-

pecífiques de cada tipus de centre

d’ensenyament superior que atorga

qualificacions d’ensenyament supe-

rior i de cada programa que porta a

aquesta qualificació.

b) En cas de parts que no han establert

un sistema formal d’avaluació dels

centres i dels programes

d’ensenyament superior: informació

sobre el reconeixement de les di-

ferents qualificacions obtingudes en

qualsevol centre d’ensenyament supe-

rior o mitjançant qualsevol programa

que depengui del seu sistema d’ensen-

yament superior.

Article 8.2

Cada part pren les disposicions ne-

cessàries per establir, mantenir al dia i di-

fondre:

a) Una visió general dels diferents ti-

pus de centres d’ensenyament supe-

rior que pertanyen al seu sistema

d’ensenyament superior, amb les ca-

racterístiques específiques de cada ti-

pus de centre.

b) Una llista dels centres reconeguts

(públics i privats) que pertanyen al seu

sistema d’ensenyament superior, amb

indicació de la seva capacitat per lliu-

rar els diferents tipus de qualificacions

i també els requisits exigits per a l’ac-

cés a cada tipus de centre i de progra-

ma.

c) Una descripció dels programes

d’ensenyament superior.

d) Una llista dels centres d’ensenya-

ment superior situats fora del seu terri-

tori i que la part considera que

pertanyen al seu sistema educatiu.

Secció IX. Informació en

matèria de reconeixement

Article 9.1

Per facilitar el reconeixement de quali-

ficacions d’ensenyament superior, les

parts es comprometen a establir sistemes

transparents que permetin una des-

cripció completa de les qualificacions

obtingudes.

Article 9.2

1. Reconeixent la necessitat de dispo-

sar d’informacions adequades, acurades

i actualitzades, cada part crea o manté un

centre nacional d’informació i notifica a

un dels dipositaris aquesta creació i tots

els canvis que l’afectin.

2. En cada part, el centre nacional d’in-

formació ha de:
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a) Facilitar l’accés a la informació fia-

ble i acurada sobre el sistema d’ensen-

yament superior i les qualificacions

del país en el qual es troba situat.

b) Facilitar l’accés a la informació so-

bre els sistemes d’ensenyament supe-

rior i les qualificacions de les altres

parts.

c) Donar consell o informació sobre

les qüestions de reconeixement i d’a-

valuació de les qualificacions confor-

mement a les lleis i reglamentacions

nacionals.

3. Cada centre nacional d’informació

ha de tenir a la seva disposició els

mitjans necessaris que li permetin dur a

terme les seves funcions.

Article 9.3

Les parts promouen a través dels cen-

tres nacionals d’informació, o per altres

mitjans, la utilització pels centres d’en-

senyament superior de les parts, del Su-

plement al Diploma de la

UNESCO/Consell d’Europa o de tot altre

document comparable.

Secció X. Mecanismes

d’aplicació

Article 10.1

Els òrgans següents supervisen, pro-

mouen i faciliten l’aplicació del Conveni:

a) El Comitè del Conveni sobre el re-

coneixement de les qualificacions re-

latives a l’ensenyament superior en la

regió europea.

b) La Xarxa Europea de Centres Nacio-

nals d’informació sobre el reconeixe-

ment i la mobilitat acadèmics (la Xarxa

ENIC), creada per decisió del Comitè

de Ministres del Consell d’Europa, el 9

de juny de 1994, i del Comitè Regional

per a Europa de la UNESCO, el 18 de

juny de 1994.

Article 10.2

1. El Comitè del Conveni sobre el reco-

neixement de les qualificacions relatives

a l’ensenyament superior a la regió euro-

pea (d’ara endavant denominat “el Co-

mitè”) es crea mitjançant aquest

Conveni. El Comitè es compon d’un re-

presentant de cada part.

2. A l’efecte de l’article 10.2, el terme

“part” no s’aplica a la Comunitat Euro-

pea.

3. Els estats esmentats a l’article 11.1.1

i la Santa Seu, si no són part en aquest

Conveni, la Comunitat Europea i el pre-

sident de la Xarxa ENIC poden participar

en les reunions del Comitè en qualitat

d’observadors. També es pot invitar a as-

sistir a les reunions del Comitè, en quali-

tat d’observadors, els representants

d’organitzacions governamentals i no

governamentals que siguin actives pel

que fa al reconeixement en l’àmbit de la

regió.

4. El president del Comitè Regional de

la UNESCO per a l’aplicació del Conveni

sobre el reconeixement dels estudis i

dels diplomes relatius a l’ensenyament

superior en els estats que pertanyen a la

regió Europa, també és invitat a partici-

par en les reunions del Comitè en quali-

tat d’observador.

5. El Comitè promou i supervisa l’apli-

cació del Conveni. A aquest efecte pot

adoptar, per majoria de les parts, reco-

manacions, declaracions i codis de bona

pràctica, per ajudar les autoritats compe-

tents de les parts en la implementació

del Conveni i en l’examen de les sol·lici-

tuds de reconeixement de qualificacions

d’ensenyament superior. Tot i que no es-

tan vinculades per aquests textos, les

parts fan tot el que sigui possible per

aplicar-los, per sotmetre’ls a l’atenció de

les autoritats competents i per encoratjar

la seva aplicació. El Comitè, abans de

prendre decisions, demana l’opinió de la

Xarxa ENIC.

6. El Comitè informa les instàncies cor-

responents del Consell d’Europa i de la

UNESCO.

7. El Comitè manté un lligam amb els

comitès regionals de la UNESCO per a

l’aplicació dels convenis sobre el reco-

neixement dels estudis, diplomes i títols

d’ensenyament superior, adoptats sota

els auspicis de la UNESCO.

8. Es constitueix quòrum quan són

presents la majoria de les parts.

9. El Comitè adopta el seu reglament

intern. Es reuneix en sessió ordinària al-

menys cada tres anys. El Comitè es reu-

neix per primer cop en el termini d’un

any a comptar de l’entrada en vigor d’a-

quest Conveni.

10. La Secretaria del Comitè es confia

conjuntament al secretari general del

Consell d’Europa i al director general de

la UNESCO.

Article 10.3

1. Cada part designa com a membre de

la Xarxa Europea de centres nacionals

d’informació sobre la mobilitat i el reco-

neixement acadèmics (la Xarxa ENIC) el

centre nacional d’informació creat o

mantingut en la part en virtut de l’article

9.2. En la hipòtesi que es creés o es man-

tingués més d’un centre nacional d’infor-

mació en virtut de l’article 9.2, tots

aquests centres són membres de la Xar-

xa; els centres nacionals d’informació

concernits només disposen, però, d’un

vot.

2. La Xarxa ENIC, en la seva composi-

ció limitada als centres nacionals d’infor-

mació de les parts en aquest Conveni,

aporta el suport i l’ajut en l’aplicació

pràctica del Conveni per les autoritats

nacionals competents. La Xarxa es reu-

neix almenys una vegada l’any en sessió

plenària. Elegeix de conformitat amb el

seu mandat, el president i la mesa.

3. La Secretaria de la Xarxa ENIC es

confia conjuntament al secretari general

del Consell d’Europa i al director general

de la UNESCO.

4. Les parts col·laboren a través de la

Xarxa ENIC amb els centres nacionals

d’informació de les altres parts, i perme-

ten, especialment, que recullin tota la in-

formació útil per a la realització de les

activitats dels centres nacionals d’infor-

mació relatives al reconeixement i a la

mobilitat acadèmiques.

Secció XI. Clàusules finals

Article 11.1

1. Aquest Conveni s’obre a la signatu-

ra:

a) Dels estats membres del Consell

d’Europa.

b) Dels estats membres de la regió Eu-

ropa de la UNESCO.

c) De tot altre signatari, estat contrac-

tant o part en la Convenció cultural eu-
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ropea del Consell d’Europa i/o en el

Conveni de la UNESCO sobre el reco-

neixement dels estudis, diplomes i

títols relatius a l’ensenyament superior

en els estats de la regió Europa, que

han estat invitats a participar en la

Conferència diplomàtica encarregada

de l’adopció d’aquest Conveni.

2. Aquests estats i la Santa Seu poden

expressar el seu consentiment a estar

vinculats mitjançant:

a) La signatura sense reserva de ratifi-

cació, acceptació o aprovació.

b) O la signatura sotmesa a ratificació,

acceptació o aprovació, seguida de la

ratificació, l’acceptació o l’aprovació.

c) O l’adhesió.

3. Les signatures tenen lloc prop d’un

dels dipositaris. Els instruments de ratifi-

cació, acceptació, aprovació o adhesió

es dipositen prop d’un dels dipositaris.

Article 11.2

Aquest Conveni entrarà en vigor el pri-

mer dia del mes següent a l’expiració

d’un termini d’un mes després que cinc

estats, dels quals almenys tres siguin

membres del Consell d’Europa i/o de la

regió Europa de la UNESCO, hagin ex-

pressat el consentiment a estar vinculats

pel Conveni. Entrarà en vigor per a cada

altre estat el primer dia del mes següent a

l’expiració del termini d’un mes a comp-

tar de la data de l’expressió del seu con-

sentiment a estar vinculat pel Conveni.

Article 11.3

1. Després de l’entrada en vigor d’a-

quest Conveni, tot estat diferent dels que

pertanyen a una de les categories enu-

merades a l’article 11.1 pot demanar

d’adherir-se a aquest Conveni. Tota de-

manda amb aquest efecte s’ha d’adreçar

a un dels dipositaris que la tramet a les

parts almenys tres mesos abans de la

reunió del Comitè del Conveni sobre el

reconeixement de les qualificacions rela-

tives a l’ensenyament superior en la re-

gió europea. El dipositari també informa

el Comitè de Ministres del Consell d’Eu-

ropa i el Consell Executiu de la UNESCO.

2. La decisió d’invitar un estat que ha

fet la petició d’adherir-se a aquest Con-

veni es pren per majoria de dos terços de

les parts.

3. Després de l’entrada en vigor d’a-

quest Conveni, la Comunitat Europea

pot adherir-s’hi a petició dels seus estats

membres. La petició s’ha d’adreçar a un

dels dipositaris. En aquest cas no és apli-

cable l’article 11.3.2.

4. Respecte de tot estat que s’hi adhe-

reixi i de la Comunitat Europea, el Con-

veni entrarà en vigor el primer dia del

mes següent a l’expiració d’un termini

d’un mes després de la data de dipòsit de

l’instrument d’adhesió prop d’un dels di-

positaris.

Article 11.4

1. Les parts en aquest Conveni que són

part al mateix temps d’un o diversos dels

convenis següents:

- Conveni europeu relatiu a l’equiva-

lència de diplomes que donen accés

als centres universitaris (1953, STE

núm. 15) i el seu Protocol (1964, STE

núm. 49).

- Conveni europeu sobre l’equivalèn-

cia dels períodes d’estudis universita-

ris (1956, STE núm. 21).

- Conveni europeu sobre el reconeixe-

ment acadèmic de les qualificacions

universitàries (1959, STE núm. 32).

- Conveni internacional sobre el reco-

neixement d’estudis, diplomes i títols

de l’ensenyament superior en els es-

tats àrabs i els estats europeus ri-

berencs del Mediterrani (1976).

- Conveni sobre el reconeixement

d’estudis i diplomes relatius a l’ensen-

yament superior en els estats que per-

tanyen a la regió Europa (1979).

- Conveni europeu sobre l’equivalèn-

cia general dels períodes d’estudis

universitaris (1990, STE núm. 138).

a) Apliquen les disposicions d’aquest

Conveni en les seves relacions

recíproques.

b) Continuen aplicant els convenis es-

mentats més amunt, en els quals ja són

part, en les seves relacions amb altres

estats part en aquests convenis però

no en aquest Conveni.

2. Les parts en aquest Conveni es com-

prometen a abstenir-se d’esdevenir part

en qualsevol dels convenis esmentats a

l’apartat 1, en els quals encara no són

part, a excepció del Conveni internacio-

nal sobre el reconeixement d’estudis, di-

plomes i títols de l’ensenyament superior

en els estats àrabs i els estats europeus ri-

berencs del Mediterrani.

Article 11.5

1. Tot estat pot, en el moment de la si-

gnatura o en el moment del dipòsit del

seu instrument de ratificació, acceptació,

aprovació o adhesió, designar el o els

territoris en els quals s’aplica aquest

Conveni.

2. Tot estat pot, en qualsevol altre mo-

ment posterior, mitjançant una declara-

ció adreçada a un dels dipositaris,

estendre l’aplicació d’aquest Conveni a

qualsevol altre territori. El Conveni en-

trarà en vigor, respecte d’aquest territori,

el primer dia del mes següent a l’expira-

ció d’un termini d’un mes després de la

data de recepció d’aquesta declaració

pel dipositari.

3. Tota declaració feta en virtut dels

dos apartats precedents, respecte de tot

territori designat en aquesta declaració,

pot ser retirada mitjançant una notifica-

ció adreçada a un dels dipositaris. Esde-

vindrà efectiva el primer dia del mes

següent a l’expiració d’un termini d’un

mes després de la data de recepció d’a-

questa notificació pel dipositari.

Article 11.6

1. Tota part pot, en qualsevol moment,

denunciar aquest Conveni mitjançant

una notificació a un dels dipositaris.

2. La denúncia esdevindrà efectiva el

primer dia del mes següent a l’expiració

d’un termini de dotze mesos després de

la data de recepció de la notificació pel

dipositari. No obstant això, aquesta

denúncia no afecta les decisions de reco-

neixement preses anteriorment en virtut

de les disposicions d’aquest Conveni.

3. La finalització o suspensió de l’apli-

cació d’aquest Conveni com a con-

seqüència de la violació per una part

d’una disposició essencial per a l’acom-

pliment de l’objecte o de la finalitat del

Conveni, es du a terme de conformitat

amb el dret internacional.

Article 11.7

1. Tot estat, la Santa Seu, o la Comuni-

tat Europea poden, en el moment de la

signatura o en el moment del dipòsit del

seu instrument de ratificació, acceptació,
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aprovació o adhesió, declarar que es re-

serven el dret de no aplicar, en la totalitat

o en part, un o diversos dels articles

següents del Conveni:

Article 4.8

Article 5.3

Article 6.3

Article 8.2

Article 9.3

No es pot fer cap altra reserva.

2. Tota part que hagi formulat una re-

serva en virtut de l’apartat precedent pot

retirar-la, en la totalitat o en part, mitjan-

çant una notificació adreçada a un dels

dipositaris. La retirada esdevindrà efecti-

va en la data de recepció de la notificació

pel dipositari.

3. Una part que hagi formulat una re-

serva respecte d’una disposició d’aquest

Conveni no pot pretendre l’aplicació d’a-

questa disposició per una altra part; pot,

però, si la seva reserva és parcial o con-

dicional, pretendre l’aplicació d’aquesta

disposició en la mesura que l’hagi accep-

tada.

Article 11.8

1. El Comitè del Conveni sobre el reco-

neixement de les qualificacions relatives

a l’ensenyament superior en la regió eu-

ropea pot adoptar propostes d’esmena a

aquest Conveni mitjançant una decisió

presa per la majoria de dos terços de les

parts. Tota esmena així adoptada s’incor-

pora en un protocol a aquest Conveni. El

protocol especifica les modalitats de la

seva entrada en vigor i, en tot cas, reque-

reix que les parts expressin el seu con-

sentiment a estar-hi vinculades.

2. No es pot aportar cap esmena a la

secció III d’aquest Conveni en virtut del

procediment de l’apartat 1 anterior.

3. Tota proposta d’esmena ha de ser

comunicada a un dels dipositaris que la

tramet a les parts almenys tres mesos

abans de la reunió del Comitè. El diposi-

tari informa, també, el Comitè de Minis-

tres del Consell d’Europa i el Consell

Executiu de la UNESCO.

Article 11.9

1. El secretari general del Consell d’Eu-

ropa i el director general de l’Organitza-

ció de les Nacions Unides per a

l’Educació, la Ciència i la Cultura són els

dipositaris d’aquest Conveni.

2. El dipositari prop del qual s’ha dipo-

sitat un acte, una notificació o una comu-

nicació notifica a les parts en aquest

Conveni, com també als altres estats

membres del Consell d’Europa i/o de la

regió Europa de la UNESCO:

a) Tota signatura.

b) El dipòsit de tot instrument de ratifi-

cació, acceptació, aprovació o adhe-

sió.

c) Tota data d’entrada en vigor d’a-

quest Conveni en virtut dels articles

11.2 i 11.3.4.

d) Tota reserva feta en aplicació de les

disposicions de l’article 11.7 i la retira-

da de tota reserva feta en aplicació de

les disposicions de l’article 11.7.

e) Tota denúncia d’aquest Conveni en

aplicació de l’article 11.6.

f) Tota declaració feta en virtut de les

disposicions de l’article 2.1 o de l’arti-

cle 2.2.

g) Tota declaració feta en virtut de les

disposicions de l’article 4.5.

h) Tota demanda d’adhesió feta en vir-

tut de l’article 11.3.

i) Tota proposta feta en virtut de l’arti-

cle 11.8.

j) Tot altre acte, notificació o comuni-

cació relatius a aquest Conveni.

3. El dipositari que rep una comunica-

ció o que fa una notificació en virtut de

les disposicions d’aquest Conveni n’in-

forma immediatament l’altre dipositari.

En fe de la qual cosa, els representants

sotasignats, degudament autoritzats, han

signat aquest Conveni.

Fet a Lisboa, l’11 d’abril del 1997, en

anglès, francès, rus i castellà, els quatre

textos igualment fefaents, en dos exem-

plars, un dels quals es dipositarà als ar-

xius del Consell d’Europa i l’altre als

arxius de l’Organització de les Nacions

Unides per a l’Educació, la Ciència i la

Cultura. Se n’enviarà una còpia certifica-

da conforme a tots els estats a què fa re-

ferència l’article 11.1, a la Santa Seu i a la

Comunitat Europea com també al Secre-

tariat de l’Organització de les Nacions

Unides.
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Situació
del Conveni sobre el
reconeixement de les
qualificacions relatives a
l’ensenyament superior a
la regió europea, adoptat a
Lisboa, l’11 d’abril de 1997

Entrada en vigor: 1 de febrer de 1999

Situació al 18 d’abril del 2007: estats si-

gnataris 7; estats part 43
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Estats Signatura Ratificació Entrada en vigor R D A T C O
Albània 4 de novembre de 1999 6 de març del 2002 1 de maig del 2002 X

Alemanya 11 d’abril de 1997

Antiga República Iugoslava de Macedònia 11 d’abril de 1997 29 de novembre del 2002 1 de gener del 2003 X X

Armènia 26 de maig del 2000 7 de gener del 2005 1 de març del 2005 X X X

Austràlia 19 de setembre del 2000 22 de novembre del 2002 1 de gener del 2003

Àustria 7 de juliol de 1997 3 de febrer de 1999 1 d’abril de 1999 X X

Azerbaitjan 11 d’abril de 1997 10 de març de 1998 1 de febrer de 1999 X

Bèlgica 7 de març del 2005

Bielorússia 19 de febrer del 2002 a 1 d’abril del 2002

Bòsnia i Hercegovina 17 de juliol del 2003 9 de gener del 2004 1 de març del 2004

Bulgària 11 d’abril de 1997 19 de maig del 2000 1 de juliol del 2000 X

Canadà 4 de novembre de 1997

Croàcia 11 d’abril de 1997 17 d’octubre del 2002 1 de desembre del 2002

Dinamarca 11 d’abril de 1997 20 de març del 2003 1 de maig del 2003

Eslovàquia 11 d’abril de 1997 13 de juliol de 1999 1 de setembre de 1999 X

Eslovènia 11 d’abril de 1997 21 de juliol de 1999 1 de setembre de 1999 X

Estats Units d’Amèrica 11 d’abril de 1997

Estònia 11 d’abril de 1997 1 d’abril de 1998 1 de febrer de 1999 X

Finlàndia 22 de gener de 1998 21 de gener del 2004 1 de març del 2004 X X

França 11 d’abril de 1997 4 d’octubre de 1999 1 de desembre de 1999

Geòrgia 11 d’abril de 1997 13 d’octubre de 1999 1 de desembre de 1999

Hongria 11 d’abril de 1997 4 de febrer del 2000 1 d’abril del 2000 X X

Irlanda 8 de març del 2004 s 8 de març del 2004 s 1 de maig del 2004

Islàndia 11 d’abril de 1997 21 de març del 2001 1 de maig del 2001

Israel 24 de novembre de 1997

Itàlia 24 de juliol de 1997

Kazakhstan 11 d’abril de 1997 7 d’octubre de 1998 1 de febrer de 1999

Letònia 11 d’abril de 1997 20 de juliol de 1999 1 de setembre de 1999 X

Liechtenstein 1 de febrer del 2000 a 1 d’abril del 2000 X X

Lituània 11 d’abril de 1997 17 de desembre de 1998 1 de febrer de 1999

Luxemburg 11 d’abril de 1997 4 d’octubre del 2000 1 de desembre del 2000 X

Malta 11 d’abril de 1997 16 de novembre del 2005 1 de gener del 2006 X

Moldàvia 6 de maig de 1997 23 de setembre de 1999 1 de novembre de 1999 X

Montenegro (56) 3 de març del 2004 3 de març del 2004 6 de juny del 2006

Noruega 11 d’abril de 1997 29 d’abril de 1999 1 de juny de 1999 X

Països Baixos 14 de maig del 2002

Polònia 11 d’abril de 1997 17 de març del 2004 1 de maig del 2004 X

Portugal 11 d’abril de 1997 15 d’octubre del 2001 1 de desembre del 2001

Regne Unit 7 de novembre de 1997 23 de maig del 2003 1 de juliol del 2003

República txeca 11 d’abril de 1997 15 de desembre de 1999 1 de febrer del 2000 X X

República Kirguizia 9 de març del 2004 a 1 de maig del 2004

Romania 11 d’abril de 1997 12 de gener de 1999 1 de març de 1999 X

Rússia 7 de maig de 1999 25 de maig del 2000 1 de juliol del 2000

Santa Seu 11 d’abril de 1997 28 de febrer del 2001 1 d’abril del 2001 X X

Sèrbia (56) 3 de març del 2004 3 de març del 2004 1 de maig del 2004 X

Suècia 11 d’abril de 1997 28 de setembre del 2001 1 de novembre del 2001

Suïssa 24 de març de 1998 s 24 de març de 1998 s 1 de febrer de 1999 X X

Turquia 1 de desembre del 2004 8 de gener del 2007 1 de març del 2007 X X

Ucraïna 11 d’abril de 1997 14 d’abril del 2000 1 de juny del 2000 X

Xipre 25 de març de 1998 21 de novembre del 2001 1 de gener del 2002



Notes: (56) Dates de signatura i ratifi-

cació per la unió d’estats de Sèrbia i

Montenegro.

a: Adhesió - s: Signatura sense reserva

de ratificació - su: Successió - r: Signa-

tura “ad referendum”.

R.: Reserves - D.: Declaracions - A.:

Autoritats - T.: Aplicació territorial - C.:

Comunicació - O.: Objecció.

Reserves i declaracions

Albània

Declaració consignada en una nota

verbal de la Representació Permanent

d’Albània, amb data 13 de maig del 2002,

enregistrada a la Secretaria General el 14

de maig del 2002 -original en anglès.

Direcció de l’Ensenyament superior

davant del Ministeri d’Educació i de

Ciències d’Albània

Rruga e Durresit 23

Tirana – Albània

Tel: 00355 42 25987

Fax: 00355 42 32002

Data d’efecte: 14/5/2002

Declaració anterior relativa als articles:

2.2, 9.2

Antiga República Iugoslava de

Macedònia

Declaracions consignades en l’instru-

ment de ratificació dipositat el 29 de no-

vembre del 2002 -original en anglès.

De conformitat amb l’article 2.2 del

Conveni, en la República de Macedònia

les autoritats competents per a la presa

de les diferents categories de decisions

en matèria de reconeixement són el Mi-

nisteri d’Educació i Ciències de la

República de Macedònia i les institu-

cions d’ensenyament superior.

De conformitat amb l’article 9.2 del

Conveni, la funció del Centre d’informa-

ció a la República de Macedònia es duu a

terme a través del:

Ministeri d’Educació i Ciències de la

República de Macedònia

Centre d’Informació ENIC

“Dimitrie Cuposki” str., No 9

1000 Skopje /República de Macedònia

Persona de contacte: Nadezda Uzelac

Tel: ++ 389 2 106 523

Fax: ++ 389 2 117 631

Correu eletrònic: nimana@ya-

hoo.com/ http://www.mofk.ov.mk

De conformitat amb l’article 10.3, el

Centre d’Informació de la República de

Macedònia està designat com a membre

de la Xarxa Europea de Centres d’Infor-

mació nacionals sobre la mobilitat i el re-

coneixement acadèmics (Xarxa ENIC).

Data d’efecte: 1/3/2003

Declaració anterior relativa als articles:

2.2, 9.2, 10.3

Armènia

Declaració consignada en l’instrument

de ratificació dipositat el 7 de gener del

2005 - original en anglès.

De conformitat amb l’article 11.4,

apartat 2, del Conveni, la República d’Ar-

mènia declara que s’abstindrà de ratificar

el Conveni europeu sobre l’equivalència

general dels períodes d’estudis universi-

taris (STE 138), signada per Armènia el 26

de maig del 2000.

Data d’efecte: 1/3/2005

Declaració anterior relativa als articles:

11.4

Reserva consignada en l’instrument de

ratificació dipositat el 7 de gener del

2005 - original en anglès.

De conformitat amb l’article 11.7 del

Conveni, la República d’Armènia declara

que es reserva el dret de no aplicar l’arti-

cle 4.8 del Conveni.

Data d’efecte: 1/3/2005

Declaració anterior relativa als articles:

11.7

Declaració consignada en l’instrument

de ratificació dipositat el 7 de gener del

2005 - original en anglès.

De conformitat amb l’article 2.2 del

Conveni, la República d’Armènia declara

que l’autoritat competent per a la presa

de decisions en matèria de reconeixe-

ment a Armènia és el Ministeri d’Educa-

ció i de Ciències:

Ministeri d’Educació i de Ciències

13 rue Movses Khorenatsi

375010 Yerevan

Armènia

Tel: +374(2) 526-602 +374(2) 589-543

Fax: +374(2) 151-651 +374(2) 580-403

Correu electrònic: mines@edu.am;

mher@edu.am;

mhermg@freenet.am

Internet: http://www.edu.am/mes

Data d’efecte: 1/3/2005

Declaració anterior relativa als articles:

2.2

Àustria

Declaració consignada en una carta

del representant permanent d’Àustria del

26 de març de 1999, enregistrada a la Se-

cretaria General el 26 de març de 1999 -

original en anglès.

En referència al Conveni sobre el reco-

neixement de les qualificacions relatives

a l’ensenyament superior en la regió eu-

ropea, el Govern d’Àustria presenta la

declaració següent:

Article 2.2

A Àustria, la competència per a la pre-

sa dels diferents tipus de decisions en

matèria de reconeixement depèn dels òr-

gans de les univers i tats o dels

“Fachhochschul-Studiengänge” o bé del

“Fachhochschulrat” (consell consultiu

relatiu als afers de “Fachhochschule”).

Article 4.5

Àustria es regeix per les disposicions

d’aquest article, amb la finalitat

-actualment- d’aplicar-lo en el que fa re-

ferència als certificats d’ensenyament se-

cundari de Grècia (fins l’entrada en vigor

a Grècia de la Llei sobre un Lyceum unifi-

cat) i de Turquia.

Article 8.1

Àustria és membre en relació a la lletra

a, amb l’establiment d’un sistema oficial

d’avaluació de les institucions i dels pro-

grames d’ensenyament superior, amb

unes avaluacions diferents per les uni-

vers i tats , d ’una part , i pel

“Fachhochschul-Studiengänge”, de l’al-

tra.

Article 8.2

Les categories d’informació en relació

amb aquesta disposició estan disponi-

bles a Àustria.

Data d’efecte: 1/4/1999

Declaració anterior relativa als articles:

2.2, 4.5, 8.1, 8.2

Declaració consignada en una carta

del representant permanent d’Àustria del

26 de març de 1999, enregistrada a la Se-
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cretaria General el 26 de març de 1999 -

original en anglès.

Article 9.2

El Centre Nacional d’Informació

d’Àustria en matèria de reconeixement

és el següent (*):

NARIC AUSTRIA

Bundesministerium für Bildung, Wis-

senschaft und Kultur

Abteilung VII/D/3

Teinfaltstrasse 8

A-1014 Wien.

Les persones a qui adreçar-se són les

següents:

Dr Heinz KASPAROVSKY, Tel.:

00431.53120/5920, Fax: 00431.53120/7890,

Correu electrònic: heinz.kaspa-

rovsky@bmwf.gv.at

Dr Christoph DEMAND, Tel.:

00431.53120/5922, Fax: 00431.5320/7890,

Correu electrònic: christoph.de-

mand@bmwk.gv.at

(*) Denominació modificada per una

carta del representant permanent d’Àus-

tria del 26 de juliol del 2000, enregistrada

a la Secretaria General el 26 de juliol del

2000 -original en francès.

Data d’efecte: 1/4/1999

Declaració anterior relativa als articles:

9.2

Azerbaitjan

Declaració consignada en una nota

verbal del Ministeri d’Afers Exteriors d’A-

zerbaitjan del 23 de març del 2000, enre-

gistrada a la Secretaria General l’11

d’abril del 2000 - original en anglès.

De conformitat amb l’article 10.2 del

Conveni, el president de la República

d’Azerbaitjan, pel Decret núm. 346 del 6

de març del 2000, ha designat el Ministeri

d’Educació de la República d’Azerbaitjan

per representar la República d’Azer-

baitjan al Comitè del Conveni sobre el

reconeixement de les qualificacions rela-

tives a l’ensenyament superior en la re-

gió europea i per informar les autoritats

competents dels altres estats membres

de dit Conveni pel que fa al sistema i a

les qualificacions de l’ensenyament su-

perior de la República d’Azerbaitjan.

L’adreça de l’autoritat competent és

(*):

Ministeri d’Educació

370008, Kathai av., 49,

Baku, Azerbaitjan

Tel.: + (994 12)93 66 60, 93 19 66, 93 72

66.

Fax: +(994 12)93 80 97.

(*) Adreça modificada per una nota

verbal del Ministeri d’Afers Exteriors d’A-

zerbaitjan del setembre del 2000, enre-

gistrada a la Secretaria General el 30 de

setembre del 2000 - original en anglès.

Data d’efecte: 11/4/2000

Declaració anterior relativa als articles:

2.2, 10.2

Bulgària

Declaració consignada en una nota

verbal de la Representació Permanent de

Bulgària del 19 de maig del 2000, lliura-

da en el moment del dipòsit de l’instru-

ment de ratificació, el 19 de maig del

2000 - original en francès.

En referència a l’article 9.2 del Conve-

ni, les funcions del Centre Nacional d’In-

formació de la República de Bulgària

estan exercides pel Centre Nacional d’In-

formació per al reconeixement acadèmic

davant la Direcció de les “Activitats inter-

nacionals” del Ministeri d’Educació i

Ciència (adreça: 2 A, bd. Kniaz Dondou-

kov, Sofia 1000, tel.: +359.2.9880.494;

fax: +359.2.9880.600; correu electrònic:

intcoop@minedu.govern.bg).

Data d’efecte: 1/7/2000

Declaració anterior relativa als articles:

9.2

Declaració consignada en una carta de

l’encarregada de negocis a.i. de Bulgària

del 29 de setembre del 2000, enregistra-

da a la Secretaria General el 2 d’octubre

del 2000 -original en francès.

Els òrgans competents per a la presa

de les diferents categories de decisions

en matèria de reconeixement de les qua-

lificacions són: el Ministeri d’Educació i

Ciència de la República de Bulgària i les

escoles superiors.

Data d’efecte: 2/10/2000

Declaració anterior relativa als articles:

2.2

Dinamarca

Declaració consignada en una nota

verbal de la Representació Permanent de

Dinamarca lliurada en el moment del

dipòsit de l’instrument de ratificació, el

20 març del 2003 - original en anglès.

Dinamarca declara que, de conformi-

tat amb l’article 9.2 del Conveni, el centre

d’informació següent ha estat establert:

Center for Vurdering af Udenlandske

Uddannelser (CVUU)

H.C Andersens Boulevard 43

DK - 1553 København V

Danmark.

Data d’efecte: 1/5/2003

Declaració anterior relativa als articles:

9.2

Declaració consignada en una nota

verbal de la Representació Permanent de

Dinamarca lliurada en el moment del

dipòsit de l’instrument de ratificació, el

20 de març del 2003 - original en anglès.

Dinamarca declara que el Conveni, de

conformitat amb el seu article 11.5, no

serà d’aplicació a les Illes Fèroe i ni a

Groenlàndia.

Data d’efecte: 1/5/2003

Declaració anterior relativa als articles:

11.5

Eslovàquia

Declaració consignada en una carta

del representant permanent d’Es-

lovàquia del 7 de setembre de 1999, en-

registrada a la Secretaria General el 7 de

setembre de 1999 - original en anglès.

De conformitat amb l’article 9.2 del

Conveni, el Govern d’Eslovàquia declara

que les funcions del Centre Nacional

d’Informació depenen del Centre per a

l’Equivalència de Diplomes, Institut d’In-

formació i de Prognoses (Stredisko pre

ekvivalenciu dokladov o vzdelaní Ústa-

vu informácií a prognóz skolstva), amb

adreça a: Staré grunty 52, 842 44 Bratisla-

va, República eslovaca; tel./fax: 00421 7

6542 6521.

Data d’efecte: 7/9/1999

Declaració anterior relativa als articles:

9.2

Declaració consignada en una carta

del representant permanent d’Es-

lovàquia del 7 de setembre de 1999, en-

registrada a la Secretaria General el 7 de

setembre de 1999 - original en anglès - i

completada per una carta de la represen-
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tant permanent de la República eslovaca

de l’11 de setembre del 2000, enregistra-

da a la Secretaria General el 12 de setem-

bre del 2000 - original en anglès.

De conformitat amb l’article 2.2 del

Conveni, el Govern d’Eslovàquia declara

que les autoritats competents per a la

presa de diferents tipus de decisions en

matèria de reconeixement són les

següents:

Autoritats competents per a la presa

de diferents tipus de decisions en ma-

tèria de reconeixement de conformitat

amb l’article 2.2, secció II. “Competència

de les autoritats”

a) Qualificacions que donen accés a

l’ensenyament superior:

KRAJSKÝ ÚRAD V BRATISLAVE (Oficina

Regional a Bratislava)

Staromestská 6 - 812 71 Bratislava -

República eslovaca

Tel.: +421 7/593 121 85 - Fax: +421

7/531 009 72

KRAJSKÝ ÚRAD V TRNAVE (Oficina Re-

gional a Trnava)

Kollárova 8 - 917 00 Trnava - Repúbli-

ca eslovaca

Tel.: +421 805/55 64 401 - Fax: +421

805/55 12 320

KRAJSKÝ ÚRAD V TRENCÍNE (Oficina

Regional a Trencín)

Hviezdoslavova 3 - 911 49 Trencín -

República eslovaca

Tel.: +421 831/411 401 - Fax: +421

831/534 686

KRAJSKÝ ÚRAD V NITRE (Oficina Re-

gional a Nitra)

Stefánikova 69 - 949 68 Nitra - Repúbli-

ca eslovaca

Tel.: +421 87/522 879 - Fax: +421

87/515 329

KRAJSKÝ ÚRAD V ZILINE (Oficina Re-

gional a Zilina)

J.Krála 4 - 040 01 Zilina - República es-

lovaca

Tel.: +421 89/67 77 374 - Fax: +421

89/48 138

KRAJSKÝ ÚRAD V BANSKEJ BYSTRICI

(Oficina Regional a Banská Bystrica)

Nám.L.Stúra 1 - 975 41 Banská Bystrica

- República eslovaca

Tel.: +421 88/43 06 407 - Fax: +421

88/43 06 407

KRAJSKÝ ÚRAD V PRESOVE (Oficina Re-

gional a Presov)

Levocská 3 - 080 73 Presov - República

eslovaca

Tel.: +421 91/713 443 - Fax: +421

91/711 033

KRAJSKÝ ÚRAD V KOSICIACH (Oficina

Regional a Kosice)

Komenského 52 - 041 70 Kosice -

República eslovaca

Tel.: +421 95/60 01 601 - Fax: +421

95/63 36 718

b) Qualificacions de l’ensenyament

superior

i) Institucions d’ensenyament supe-

rior:

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ

BYSTRICI (Universitat Matej Bel a

Banská Bystrica)

Národná ul. 12 - 974 01 Banská Bystri-

ca - República eslovaca

Tel.: +421 88/412 33 67, 412 32 95 -

Fax: +421 88/ 415

Correu electrònic: tome-

cek@rekt.umb.sk

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATIS-

LAVE (Universitat Comenius a Bratisla-

va)

Safárikovo nám. 6 - 818 06 Bratislava -

República eslovaca

Tel.: +421 7/304 111 - Fax: +421 7/363

836

Correu electrònic: Ferdinand.De-

vinsky@rec.uniba.sk

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATIS-

LAVE (Universitat d’Econòmiques a

Bratislava)

Dolnozemská cesta 1 - 852 35 Bratisla-

va - República eslovaca

Tel.: +421 7/6729 5111, 6729 1111 -

Fax: +421 7/847 348

Correu electrònic: stern@euba.sk

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V

BRATISLAVE (Universitat tècnica eslo-

vaca a Bratislava)

Vazovova 5 - 813 43 Bratislava -

República eslovaca

Tel.: +421 7/359 4110 - Fax: +421

7/3594 677

Correu electrònic: hudoba@cvt.stu-

ba.sk

UNIVERZITA PAVLA JOSEFA SAFÁRIKA V

KOSICIACH (Universitat Pavol Josef Sa-

farik a Kosice)

Srobárová ulica 2 - 041 90 Kosice -

República eslovaca

Tel.: +421 95/62 22 602 - Fax: +421

95/766 959

Correu electrònic: podhrads@kosi-

ce.upis.sk

UNIVERSITA VETERINÁRSKEHO LEKÁR-

STVA V KOSICIACH (Universitat de Me-

dicina Veterinària a Kosice)

Komenského 73 - 041 81 Kosice -

República eslovaca

Tel.: +421 95/62 29 924 - Fax: +421 95/

63 23 666

Correu electrònic: rektor@uvm.sk

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOSICIACH

(Universitat Tècnica a Kosice)

Letná 9 - 042 00 Kosice - República es-

lovaca

Tel.: +421 95/63 22 485, 63 31 813, 60

22 001 - Fax: +421 95/63 32 748

Correu electrònic: somora@tuke.sk

SLOVENSKÁ POLNOHOSPOHÁRSKA

UNIVERZITA V NITRE (Universitat eslo-

vaca d’Agricultura a Nitra)

Trieda A. Hlinku 2 - 949 76 Nitra -

República eslovaca

Tel.: +421 87/511 751-4, 512 251-4 -

Fax: +421 87/511 560

Correu electrònic: Miro-

slav.Zima@uniag.sk

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE

(Universitat de Trnava a Trnava)

Hornopotocná 23 - 918 43 Trnava -

República eslovaca

Tel.: +421 805/55 11 672 - Fax: +421

805/511 129

Correu electrònic: Isoltés@truni.sk

ZILINSKÁ UNIVERZITA V ZILINE (Uni-

versitat de Zilina a Zilina)

Moizesova 20 - 010 26 Zilina - Repúbli-

ca eslovaca

Tel.: +421 89/622 758 - Fax: +421

89/477 02

Correu electrònic: rektoe@utcu.sk

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

(Universitat Tècnica a Zvolen)

Masarykova 24 - 960 53 Zvolen -

República eslovaca

Tel.: +421 855/274 22 - Fax: +421

855/200 27

Correu electrònic: rek-

tor@vsld.tuzvo.sk

UNIVERZITA KONSTANTÍNA FILOZOFA

V NITRE (Universitat del Filòsof Cons-

tantí a Nitra)
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Trieda A. Hlinku 1 - 949 74 Nitra -

República eslovaca

Tel.: +421 87/514 755-9 - Fax: +421

87/511 243

Correu electrònic: rektor@ukf.sk

AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU (Aca-

dèmia de Policia)

Sklabinská 1 - 831 06 Bratislava -

República eslovaca

Tel.: +421 7/44 88 83 72 - Fax: +421

7/286 220

Correu electrònic: chalka@minv.sk

VOJENSKÁ AKADÉMIA V LIPTOVSKOM

MIKULÁSI (Acadèmia Militar Liptovský

Mikulás)

Demanovská cesta, P.O.Box: 761 - 031

19 Liptovský Mikulás - República eslo-

vaca

Tel.: +421 849/55 22 234-35 - Fax: +421

849/522 237

Correu electrònic: rektor@valm.sk

PRESOVSKÁ UNIVERZITA (Universitat

de Presov)

Nám. legionárov 3 - 080 01 Presov -

República eslovaca

Tel.: +421 91/733 106, 733 260 - Fax:

+421 91/732 054

Correu electrònic: reckarol@unipo.sk

Rector: PhDr. Karol Fec, CSc.

Correu electrònic: feckarol@unipo.sk

VYSOKÁ SKOLA MUZICHÝCH UMENÍ V

BRATISLAVE (Acadèmia d’Arts de l’Es-

pectacle a Bratislava)

Ventúrska 3 - 814 01 Bratislava -

República eslovaca

Tel.: +421 7/544 323 06 - Fax: +421

7/544 301 25

Correu electrònic:rektor@netlab.sk

VYSOKÁ SKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ V

BRATISLAVE (Acadèmia de Belles Arts i

de Disseny a Bratislava)

Hviezdoslavovo nám. 18 - 814 37 Bra-

tislava - República eslovaca

Tel.: +421 7/544 322 51 - Fax: +421

7/533 23 40

Correu electrònic: rek-

tor@vsvu.afad.sk

UNIVERZITA ST. CYRILA A METODA V

TRNAVE (Universitat de St. Ciril i

Methodius a Trnava)

Námestie J. Herdu 2 - 917 00 Trnava -

República eslovaca

Tel.: +421 805/5565 111 - Fax: +421

805/565 122

Correu electrònic: podolak@ucm.sk

AKADEMIA UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI

(Acadèmia d’Arts a Banská Bystrica)

Ul. J. Kollára 22 - 974 01 Banská Bystri-

ca - República eslovaca

Tel.: +421 88/743 302 - Fax: +421

88/743 305

Correu electrònic: petrutova@aku.sk

VOJENSKÁ LETECKÁ AKADÉMIA GE-

NERÁLA MILANA RATISLAVA STEFÁNIKA

V KOSICIACH (Acadèmia d’Aviació Ge-

neral Miroslav Rastislav Stefanik a Ko-

sice)

Rampová 7 - 041 21 Kosice - República

eslovaca

Tel.: +421 95/633 91 18 - Fax: +421

95/633 91 18

Correu electrònic: rek-

tor@vlake.army.sk

TRENCIANSKA UNIVERZITA V TRENCÍNE

(Universitat de Trencín a Trencín)

Studentská 2 - 911 50 Trencín -

República eslovaca

Tel.: +421 831/400 503, 400 111 - Fax:

+421 831/400 102

Correu electrònic: plander@muni.sk

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUZOM-

BERKU (Universitat catòlica a Ruzom-

berok)

Hrabovská cesta 1/1652

034 01 Ruzomberok

República eslovaca

Tel.: 00421/848/432 27 09

Fax: 00431/848/432 27 08

VYSOKÁ SKOLA MANAZMENTU V TREN-

CINE (Acadèmia de Gestió a Trencin)

Bezrucova 64

911 01 Trencin

República eslovaca

Tel./Fax: 00421/831/(6) 529 337

Correu electrònic: bozenka@cutn.sk

ii) En cas d’absència a Eslovàquia

d’una institució d’ensenyament su-

perior amb un programa d’ensenya-

ment idèntic o similar:

MINISTERSTVO SKOLSTVA SR (Ministeri

d’Educació de la República eslovaca)

Sekcia vysokýn skôl - Stromova 1 - 815

30 Bratislava 1 - República eslovaca

Tel.: +421 7/547 726 95 - Fax: +421

7/547 743 68

Correu electrònic: mederlv@educa-

tion.gov.sk

Data d’efecte: 7/9/1999

Declaració anterior relativa als articles:

2.2

Eslovènia

Declaració consignada en una carta de

la Representació Permanent d’Eslovènia

del 25 d’agost de 1999, enregistrada a la

Secretaria General el 26 d’agost de 1999

-original en anglès.

En referència al Conveni sobre el reco-

neixement de les qualificacions relatives

a l’ensenyament superior en la regió eu-

ropea, el Govern d’Eslovènia declara

que:

Referent a l’article 2.2

Les autoritats de la República d’Eslo-

vènia competents per a la presa de di-

ferents tipus de decisions en matèria de

reconeixement són:

- La Universitat de Ljubljana, Kongres-

ni trg 12, 1000 Ljubljana

- La Universitat de Maribor, Krekova

ulica 2, 2000 Maribor

- L’Escola de Ciències mediambientals,

Vipavska 13, 5000 Nova Gorica

- L’Escola superior de Ciències huma-

nes, Bethovnova 2, 1000 Ljubljana

- El Col·legi d’Administració hotelera i

de turisme, Obala 29, 6320 Portoroz

- El Col·legi de Gestió, Caniarjeva 5,

6000 Koper

- El Col·legi d’Administració d’empre-

ses, Sencna pot 10, 6320 Portoroz

- El Col·legi de Negocis i de Gestió, Na

Loki 2, 8000 Novo mesto

Referent a l’apartat 1 de l’article 9.2

El Centre Nacional d’Informació de la

República d’Eslovènia va ser creat el

1997 en el si del Ministeri d’Educació i

d’Esports.

Data d’efecte: 1/9/1999

Declaració anterior relativa als articles:

2.2, 9.2

Estònia

Declaració consignada en una carta

del ministre d’Educació i Recerca

d’Estònia del 15 de març del 2004, trans-

mesa per una nota verbal de la Repre-

sentació Permanent d’Estònia del 30 de

març del 2004, i enregistrada a la Secreta-
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ria General el 31 de març del 2004 - origi-

nal en anglès.

De conformitat amb l’article 2.2 del

Conveni, el Govern d’Estònia declara

que la competència per a la presa de de-

cisions en matèria de reconeixement de-

pèn a Estònia de les institucions

d’ensenyament superior. En matèria d’o-

cupació, les decisions en matèria de re-

coneixement depenen de la part que

dóna ocupació.

Data d’efecte: 31/3/2004

Declaració anterior relativa als articles:

2.2

Declaració consignada en una carta

del ministre d’Educació i Recerca

d’Estònia del 15 de març del 2004, trans-

mesa per una nota verbal de la Repre-

sentació Permanent d’Estònia del 30 de

març del 2004, i enregistrada a la Secreta-

ria General el 31 de març del 2004 - origi-

nal en anglès.

De conformitat amb l’article 9.2 del

Conveni, el Centre Nacional d’Informa-

ció està situat en el si de la Fundació Ar-

químedes:

Estonian ENIC/NARIC

Archimedes Foundation

Koidula 13A, Tallinn 10125

Tel.: +372.6.962.415

Fax: +372.6.962.419

Correu electrònic: gunnar@archime-

des.ee

Internet: www.socrates.ee/en.html

Data d’efecte: 31/3/2004

Declaració anterior relativa als articles:

9.2

Finlàndia

Declaració consignada en una nota

verbal de la Representació Permanent de

Finlàndia del 28 de novembre del 2003,

adjunta a l’instrument d’acceptació dipo-

sitat el 21 de gener del 2004 -original en

anglès.

De conformitat amb l’article 2.2 del

Conveni, la República de Finlàndia de-

clara que la competència per a la presa

dels diferents tipus de decisions en ma-

tèria de reconeixement depèn dels esta-

bliments d’ensenyament superior.

Data d’efecte: 1/3/2004

Declaració anterior relativa als articles:

2.2

Declaració consignada en una nota

verbal de la Representació Permanent de

Finlàndia del 28 de novembre del 2003,

adjunta a l’instrument d’acceptació dipo-

sitat el 21 de gener del 2004 - original en

anglès.

De conformitat amb l’article 9.2 del

Conveni, la República de Finlàndia de-

clara que el Centre Nacional d’Informa-

ció, en el seu càrrec com a Centre

d’informació de la Xarxa Europea, és el

següent:

National Board of Education

Hakaniemenkatu 2

FI-00530 HELSINKI

Tel.: +358.9.774775

Fax: +358.9.77477201

Internet: http://wwwoph.fi/english

Data d’efecte: 1/3/2004

Declaració anterior relativa als articles:

9.2

Hongria

Declaració consignada en l’instrument

de ratificació dipositat el 4 de febrer del

2000 - original en francès.

La República d’Hongria declara que el

Centre Nacional d’Informació mencionat

en l’article 9.2., apartat 1, de dit Conveni

és el Centre Hongarès d’Equivalència i

d’Informació que va ésser establert per

l’apartat 3 del Decret del Govern núm.

47 del 27 d’abril de 1995 i que va ésser

modificat pel Decret del Govern núm.

276 del 22 de desembre de 1997.

Les competències del Centre Honga-

rès d’Equivalència i d’Informació defini-

des en l’apartat 4 del Decret mencionat

anteriorment són les següents:

- Preparar la normativa jurídica relati-

va al reconeixement dels estudis rea-

litzats i dels diplomes obtinguts a

l’estranger.

- Preparar els acords internacionals en

matèria de mobilitat acadèmica i de re-

coneixement mutu dels certificats es-

colars i dels diplomes que certifiquen

unes qualificacions acadèmiques i

professionals d’ensenyament supe-

rior.

- Reconèixer els diplomes obtinguts

en l’ensenyament superior a l’estran-

ger o les qualificacions d’ensenyament

superior certificat per uns diplomes

lliurats per centres d’ensenyament su-

perior estranger a Hongria, el funcio-

nament del qual queda definit en el

paràgraf 110, apartat 2, de la Llei núm.

LXXX de 1993 relativa a l’Ensenyament

superior.

- Reconèixer unes qualificacions pro-

fessionals obtingudes en uns centres

d’ensenyament superior.

- Col·leccionar, classificar, sistema-

titzar i enregistrar les informacions re-

latives als sistemes d’educació

superior estrangers, l’estatut legal dels

centres d’ensenyament superior es-

trangers, els estudis superiors i els cri-

teris per a l’obtenció d’un diploma

d’estudis superiors.

- Proveir informacions sobre els siste-

mes d’ensenyament superior estran-

gers a les autoritats i als centres

nacionals d’ensenyament superior.

- Proveir -a petició de les autoritats es-

trangeres, de les organitzacions pro-

fessionals i dels centres

d’ensenyament superior- informa-

cions sobre l’ensenyament superior

hongarès (p. ex. sobre els centres

d’ensenyament superior hongaresos),

el sistema dels estudis superiors, així

com els diplomes que certifiquin unes

qualificacions acadèmiques i profes-

sionals obtingudes en centres d’ensen-

yament superior.

- Facilitar informacions i lliurar -a peti-

ció del client i amb vista del seu ús a

l’estranger- els certificats relatius als

estudis realitzats en aquests centres

d’ensenyament superior a Hongria i

als diplomes certificant una qualifica-

ció acadèmica o professional obtingu-

da en l ’ensenyament superior

hongarès.

- Mantenir contactes professionals

amb els centres d’equivalència dels al-

tres països i amb organitzacions inter-

nacionals.

- Acomplir les tasques relatives a les

responsabilitats de la Secretaria del

Comitè Hongarès d’Equivalència.

- Realitzar tasques a petició del minis-

tre d’Educació.

Data d’efecte: 1/4/2000
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Declaració anterior relativa als articles:

9.2

Declaració consignada en una nota

verbal del Ministeri d’Afers Exteriors

d’Hongria, transmesa per una nota ver-

bal de la Representació Permanent

d’Hongria del 19 de setembre del 2002,

enregistrada a la Secretaria General el 20

de setembre del 2002 - original en an-

glès.

De conformitat amb 2.2 del Conveni,

el Govern d’Hongria declara que la com-

petència per a la presa de decisions en

matèria de reconeixement de les qualifi-

cacions lliurades per institucions educa-

tives estrangeres o de períodes d’estudis

realitzats a l’estranger amb vista d’una

admissió en l’ensenyament superior, és

en cada cas competència de la institució

d’ensenyament superior en la qual el

candidat desitja continuar els seus estu-

dis.

Data d’efecte: 20/9/2002

Declaració anterior relativa als articles:

2.2

Declaració consignada en una nota

verbal del Ministeri d’Afers Exteriors

d’Hongria, transmesa per una nota ver-

bal de la Representació Permanent

d’Hongria del 19 de setembre del 2002,

enregistrada a la Secretaria General el 20

de setembre del 2002 - original en an-

glès.

El Govern d’Hongria declara que el

Centre Nacional d’Informació mencionat

a l’article 9.2, apartat 1, del Conveni, és el

Centre Hongarès d’Equivalència i d’In-

formació que funciona en el si del Minis-

teri d’Educació, d’acord amb les

disposicions de la Llei núm. 100 del 2001

sobre el reconeixement dels diplomes i

títols estrangers.

El Centre Hongarès d’Equivalència i

d’Informació exerceix les funcions

següents, de conformitat amb l’article

9.2, apartat 2, del Conveni, així com amb

les disposicions pertinents de la Llei

núm. 100 del 2001:

- Facilitar l’accés a informacions exac-

tes i fiables relatives al sistema d’en-

senyament superior i les

qualificacions a Hongria.

- Facilitar l’accés a informacions relati-

ves als sistemes d’ensenyament supe-

rior i les qualificacions de les altres

parts al Conveni.

- Facilitar consells o informacions en

matèria de reconeixement i d’avalua-

ció de les qualificacions, en el respecte

de les lleis i normatives nacionals en

vigor a Hongria.

Data d’efecte: 20/9/2002

Declaració anterior relativa als articles:

9.2

Letònia

Declaració consignada en una carta

del Centre d’Informació Acadèmica de

Letònia del 8 de setembre del 2000, enre-

gistrada a la Secretaria General el 15 de

setembre del 2000 - original en anglès - i

confirmada en una carta del represen-

tant permanent de Letònia del 17 d’octu-

bre del 2000, enregistrada a la Secretaria

General el 18 d’octubre del 2000

-original en anglès.

La competència per a la presa de deci-

sions de diferents categories depèn de

les institucions d’ensenyament superior.

Les decisions es prenen en base a una

declaració de reconeixement lliurada pel

Centre d’Informació Acadèmica

ENIC/NARIC de Letònia, situat a:

Valnu str. 2

Riga LV-1050

Letònia

Tel.: +371-722 51 55

Fax: +371-722 10 06

Correu electrònic: aic@aic.lv

Internet: http://www.aic.lv

Data d’efecte: 15/9/2000

Declaració anterior relativa als articles:

2.2

Declaració consignada en una carta

del Centre d’Informació Acadèmica de

Letònia del 8 de setembre del 2000, enre-

gistrada a la Secretaria General el 15 de

setembre del 2000 -original en anglès- i

confirmada en una carta del represen-

tant permanent de Letònia del 17 d’octu-

bre del 2000, enregistrada a la Secretaria

General el 18 d’octubre del 2000 - origi-

nal en anglès.

El Centre Nacional d’Informació es

troba situat al Centre d’Informació Aca-

dèmica ENIC/NARIC de Letònia.

Data d’efecte: 15/9/2000

Declaració anterior relativa als articles:

9.2

Liechtenstein

Declaracions consignades en una nota

verbal de la Representació Permanent

del Principat de Liechtenstein, lliurades

en el moment del dipòsit de l’instrument

d’adhesió, l’1 de febrer del 2000 -original

en francès.

Article 2.2

A Liechtenstein, la competència per a

la presa dels diferents tipus de decisions

en matèria de reconeixement depèn en

primera instància dels òrgans de la

«Fachhochschule» i dels instituts d’ensen-

yament superior, en segona instància de

l’Oficina per als Afers Escolars i del Go-

vern principesc respectivament.

Article 8.1.a i 8.2

El Principat de Liechtenstein adopta

les mesures necessàries per establir, ac-

tualitzar i difondre les categories d’infor-

mació en relació amb aquestes

disposicions.

Article 9.2

El Centre Nacional d’Informació de

Liechtenstein en matèria de reconeixe-

ment és el següent:

ENIC/NARIC Liechtenstein

Schulamt

Herrengasse 2

FL - 9490 Vaduz

La persona de contacte és la següent:

Hans Peter Walch

Tel.: +423-236.67.58

Fax: +423-236.67.71

Correu electrònic: hanspe-

ter.walch@sa.llv.li

Data d’efecte: 1/4/2000

Declaració anterior relativa als articles:

2.2, 9.2, 8.1, 8.2

Luxemburg

Declaració consignada en una nota

verbal de la Representació Permanent de

Luxemburg del 4 d’octubre del 2000, lliu-

rada en el moment del dipòsit de l’instru-

ment de ratificació, el 4 d’octubre del

2000 -original en francès.

En referència a l’article 2.2 del Conve-

ni, l’autoritat luxemburguesa competent

per a la presa dels diferents tipus de de-
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cisions en matèria de reconeixement és

la següent:

. El Ministeri de Cultura, Ensenyament

Superior i Recerca

20, montée de la Pétrusse

L - 2273 Luxemburg

. Funcionaris responsables:

Sr. Germain Dondelinger, professor

agregat - Tel.: 00 352 478 66 33

Sr. Jean Tagliaferri, professor agregat -

Tel.: 00 352 478 51 39

Data d’efecte: 1/12/2000

Declaració anterior relativa als articles:

2.2

Malta

Declaració consignada en l’instrument

de ratificació dipositat el 16 de novem-

bre del 2005 -original en anglès.

De conformitat amb l’article 2.2 del

Conveni, el Govern de Malta declara que

les autoritats competents per a la presa

de les diferents categories de decisions

en matèria de reconeixement de les qua-

lificacions són les següents:

1. Coordinació nacional sobre el reco-

neixement de les qualificacions

Il-Kordinatur ta’ Rikonoxximent Reci-

proku

Coordinador del reconeixement mutu

2. Autoritats en relació amb el reco-

neixement de les qualificacions

Centru Malti ghal Rikonoxximent ta’

Kwalifiki u ta’ Informazzjoni (Malta

QRIC)

Centre d’informació de Malta sobre el

reconeixement de les qualificacions

(ENIC/NARIC Malta)

Bord ta’l -Appell dwar ir-Rikonoxxi-

ment Reciproku ta’ Kwalifiki

Commissió de recurs relatiu al reco-

neixement mutu

3. Comitès de coordinació per a una

aplicació uniforme del reconeixement

Kunsill ta’ l-Awtoritajiet Kompetenti

dwar ir- Rikonoxximent Reciproku ta’

Kwalifiki

Consell sobre el reconeixement mutu

de les qualificacions

Il-Konferenza ghal-Awtoritajiet Nomi-

nati

Conferència de les autoritats designa-

des

4. Autoritats competents

Decisions relatives a l’accés a l’ensen-

yament superior complementari

La Universitat de Malta

El Col·legi de les Arts, de la Ciència i

de la Tecnologia de Malta

L’Institut d’estudis sobre el turisme

El Centre per a la restauració de Malta

5. Autoritats designades

Decisions preses en relació als man-

dats, les llicències i els permisos per a la

pràctica de les professions regulades

Ministeri d’Educació, Joventut i Ocu-

pació

Consell per a la Borsa de Valors de

Malta

Comissió de tècnics especialistes en

comptabilitat

Autoritat sobre les estadístiques de

Malta

Autoritat sobre els serveis financers de

Malta

Associació d’agents d’assegurances

Departament del Personal de l’Aviació

Civil, Unitat de llicències

Autoritat sobre les Comunicacions de

Malta

Comissió sobre els treballadors

marítims

Autoritat dels transports de Malta

Consell per les professions comple-

mentàries a la Medicina

Consell per la Farmàcia

Consell per les infermeres i comadro-

nes

Consell pels cirurgians veterinaris

Autoritat de Malta per al medi ambient

i la planificació

Comissió de l’enginyeria

Comissió dels treballadors de la cons-

trucció

Bord-tal-Warrant tal-Periti

President de Malta (Juristes)

Comissari de Policia

Ministeri de Justícia i Interior

Autoritat de Malta sobre el turisme

Consell de Malta sobre el desenvolu-

pament econòmic i social

Comissió de treballadors socials de

Malta

Comissió de la professió de psicòleg

de Malta

Autoritat marítima de Malta

Comissió de Pilotatge

Data d’efecte: 1/1/2006

Declaració anterior relativa als articles:

2.2

Declaració consignada en l’instrument

de ratificació dipositat el 16 de novem-

bre del 2005 -original en anglès.

La Representació Permanent de Malta

davant del Consell d’Europa, de confor-

mitat amb l’article 9.2, desitja notificar

que el Centre Nacional d’Informació és

el següent:

Centru Malti ghal Rikonoxximent ta’

Kwalifiki u ta’ Informazzjoni

(MaltaQRIC) Centre d’informació de

Malta sobre el reconeixement de les qua-

lificacions

(ENIC/NARIC Malta)

Ministeri d’Educació

Despatx núm. 327

Great Siege Road

Floriana CMR 02

Tel.: 356 21 240419

Fax: 356 2598 2340

Correu electrònic:qric.malta@gov.mt

Persona de contacte: Sr. Anthony De-

Giovanni

Director d’Educació, dels Estudis com-

plementaris i de la Formació dels

Adults

Correu electrònic: anthony.v.degio-

vanni@gov.mt

Data d’efecte: 1/1/2006

Declaració anterior relativa als articles:

9.2

Moldàvia

Declaració consignada en una nota del

Ministeri d’Afers Exteriors de la Repúbli-
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ca de Moldàvia del 27 de setembre de

1999, enregistrada a la Secretaria Gene-

ral el 13 d’octubre de 1999 -original en

anglès.

En referència al Conveni sobre el reco-

neixement de les qualificacions relatives

a l’ensenyament superior en la regió eu-

ropea, el Ministeri d’Afers Exteriors de la

República de Moldàvia declara que, de

conformitat amb l’article 2.2, el Ministeri

d’Educació i Ciències de la República de

Moldàvia és l’autoritat competent per a

la presa de decisions de qualsevol tipus

en matèria de reconeixement.

Data d’efecte: 1/11/1999

Declaració anterior relativa als articles:

2.2

Montenegro

Declaració consignada en una nota

verbal de la Representació Permanent de

Sèrbia-Montenegro annexada a l’instru-

ment de ratificació dipositat el 3 de març

del 2004 -original en anglès- i actualitza-

da per una carta del Ministeri d’Afers Ex-

teriors de Montenegro del 13 d’octubre

del 2006, enregistrada a la Secretaria Ge-

neral el 19 d’octubre del 2006

-original en anglès.

De conformitat amb l’article 2.2, l’au-

toritat competent per a la presa de di-

ferents tipus de decisions en matèria de

reconeixement a la República de Monte-

negro és la següent:

Ministeri d’Educació i Ciències

Vuka Karadzica 3

81000 Podgorica

República de Montenegro

Tel.: +381 81 248 847

Fax: +381 81 248 526

Data d’efecte: 1/5/2004

Declaració anterior relativa als articles:

2.2

Declaració consignada en una nota

verbal de la Representació Permanent de

Sèrbia-Montenegro adjunta a l’instru-

ment de ratificació dipositat el 3 de març

del 2004 -original en anglès- i actualitza-

da per una carta del Ministeri d’Afers Ex-

teriors de Montenegro del 13 d’octubre

del 2006, enregistrada a la Secretaria Ge-

neral el 19 d’octubre del 2006 -original

en anglès.

De conformitat amb l’article 9.2, les

funcions del Centre Nacional d’Informa-

ció per a la República de Montenegro es

realitzen per:

Ministeri d’Educació i Ciències de la

República de Montenegro

Mme Vanja Srdanovic

Vuka Karadzica 3

81000 Podgorica

República de Montenegro

Tel.: +381 81 265 016

Correu electrònic: vanja@cg.ac.yu

Data d’efecte: 1/5/2004

Declaració anterior relativa als articles:

9.2

Noruega

Declaració consignada en una carta

del Ministeri d’Afers Exteriors de Norue-

ga del 13 de setembre del 2000, enregis-

trada a la Secretaria General el 18 de

setembre del 2000 - original en anglès.

De conformitat amb l’Acte núm. 22 del

12 de maig de 1995 referent a les Univer-

sitats i Col·legis, les institucions d’ensen-

yament superior són les autoritats

competents per a la presa de diferents ti-

pus de decisions en matèria de reco-

neixement. Aquest Acte s’aplica a:

- Les universitats: la Universitat d’Oslo,

la Universitat de Bergen, la Universitat

noruega de Ciències i Tecnologies, la

Universitat de Tromsø amb el Col·legi

noruec de Ciències de la pesca.

- Les institucions universitàries espe-

cialitzades: l’Escola d’arquitectura

d’Oslo, l’Escola noruega d’Economia i

d’Administració de Negocis, l’Escola

noruega de Ciències esportives, l’Aca-

dèmia noruega de Música, l’Escola no-

ruega de Ciències veterinàries, la

Universitat noruega d’Agricultura.

- Les ecoles universitàries: l’Escola uni-

versitària d’Agder, l’Escola univer-

s i tàr ia d’Akershus, l ’Escola

universitària de Bergen, l’Escola uni-

versitària de Bodø, l’Escola univer-

s i tàr ia de Buskerud, l ’Escola

universitària de Finnmark, l’Escola

universitària de Gjøvik, l’Escola uni-

versitària de Harstad, l’Escola univer-

s i tàr ia de Hedmark, l ’Escola

universitària de Lillehammer, l’Escola

universitària de Molde, l’Escola uni-

versitària de Narvik, l’Escola univer-

sitària de Nesna, l’Escola universitària

de Nord-Trøndelag, l’Escola univer-

sitària d’Oslo, l’Escola universitària de

Sogn og Fjordane, l’Escola univer-

sitària de Stavanger, l’Escola univer-

sitària de Stord/Haugesund, l’Escola

universitària de Sør-Trøndelag, l’Esco-

la universitària de Telemark, l’Escola

universitària de Tromsø, l’Escola uni-

versitària de Vestfold, l’Escola univer-

sitària d’Østfold, l’Escola universitària

de Volda, l’Escola universitària

d’Ålesund, l’Escola universitària de

Saami.

- Els instituts nacionals d’Arts: Institut

d’Arts de Bergen, Institut d’Arts d’O-

slo.

Data d’efecte: 18/9/2000

Declaració anterior relativa als articles:

2.2

Declaració consignada en una carta

del Ministeri d’Afers Exteriors de Norue-

ga del 13 de setembre del 2000, enregis-

trada a la Secretaria General el 18 de

setembre del 2000 - original en anglès.

El Centre Nacional d’Informació de

Noruega és el següent:

Centre nacional d’informació aca-

dèmica

Network Norway Council

P.O. Box 8150 Dep.

0032 Oslo

Noruega

Tel.: +47 210 818 60

Fax: +47 210 218 02

Internet: http://www.nnr.no

Data d’efecte: 18/9/2000

Declaració anterior relativa als articles:

9.2

Polònia

Declaració consignada en l’instrument

de ratificació dipositat el 17 de març del

2004 - original en anglès.

De conformitat amb l’article 2.2 del

Conveni, la República de Polònia decla-

ra que les autoritats competents per a la

presa de decisions en matèria de reco-

neixement a Polònia són les autoritats

governamentals locals d’educació, les

institucions d’ensenyament superior i les

institucions de ciències acreditades.

Data d’efecte: 1/5/2004
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Declaració anterior relativa als articles:

2.2

Declaració consignada en l’instrument

de ratificació dipositat el 17 de març del

2004 - original en anglès.

De conformitat amb l’article 9.2 del

Conveni, la República de Polònia decla-

ra que el Centre Nacional d’Informació

és el següent:

Oficina per al Reconeixement Univer-

sitari i Intercanvis Internationals

ul. Smolna 13

00-375 Varsòvia – Polònia

Tel.: +48 22 826 74 34

Fax: +48 22 826 28 23

Correu electrònic: biu-

ro@buwiwm.edu.pl

Internet: http://www.buwiwm.edu.pl

Data d’efecte: 1/5/2004

Declaració anterior relativa als articles:

9.2

Regne Unit

Declaració consignada en l’instrument

de ratificació dipositat el 23 de maig del

2003 - original en anglès.

El Govern del Regne Unit declara que

el Conveni s’aplica al Regne Unit de

Gran Bretanya i d’Irlanda del Nord i a

l’Illa de Man.

Data d’efecte: 1/7/2003

Declaració anterior relativa als articles:

Declaració consignada en una carta

del representant permanent del Regne

Unit, lliurada en el moment del dipòsit

de l’instrument de ratificació, el 23 de

maig del 2003 - original en anglès.

El Govern del Regne Unit declara que,

de conformitat amb l’article 2.2 del Con-

veni, els establiments d’ensenyament su-

perior tenen competència per a la presa

de decisions en matèria de reconeixe-

ment.

Data d’efecte: 1/7/2003

Declaració anterior relativa als articles:

2.2

Declaració consignada en una carta

del representant permanent del Regne

Unit, lliurada en el moment del dipòsit

de l’instrument de ratificació, el 23 de

maig del 2003 - original en anglès.

De conformitat amb l’article 9.2 del

Conveni, el Govern del Regne Unit de-

clara que el Centre Nacional d’Informa-

ció, en el seu càrrec com a Centre

d’Informació de la Xarxa Europea, és:

UK ENIC/NARIC

Ecctis Ltd

Oriel House - Oriel Road

Cheltenham – Gloucerstershire

GL50 1X

Data d’efecte: 1/7/2003

Declaració anterior relativa als articles:

9.2

República Txeca

Declaració consignada en una nota

verbal de la República Txeca, lliurada al

secretari general en el moment del

dipòsit de l’instrument d’aprovació, el 15

de desembre de 1999 - original en

txec/anglès.

De conformitat amb l’article 11.7 del

Conveni, la República Txeca expressa el

seu consentiment a estar implicat per les

obligacions resultants del Conveni sobre

el reconeixement de les qualificacions

relatives a l’ensenyament superior en la

regió europea.

De conformitat amb l’article 10.1 del

Conveni, la República Txeca nomena la

Sra. Helena Sebkovà, directora del Cen-

tre d’ensenyament superior de Praga,

com a representant de la República Txe-

ca al Comitè del Conveni sobre el reco-

neixement de les qualificacions relatives

a l’ensenyament superior en la regió eu-

ropea. Adreça: U Luzického semináre

13, 118 00 Praha 1. - tel.: 00420 2 543573 -

fax: 00420 2 551945 – correu electrònic:

sebkova@csvs.cz

Data d’efecte: 1/3/2000

Declaració anterior relativa als articles:

10.1, 11.7

Declaració consignada en una nota

verbal de la República Txeca, lliurada al

secretari general en el moment del

dipòsit de l’instrument d’aprovació, el 15

de desembre de 1999 - original en

txec/anglès.

De conformitat amb l’article 10.3 del

Conveni, la República Txeca designa el

Centre d’equivalència dels documents

referits a l’ensenyament del Centre d’en-

senyament superior a Praga com a mem-

bre de la Xarxa Europea de Centres Na-

cionals d’informació sobre la mobilitat i

el reconeixement acadèmics. Adreça: U

Luzického semináre 13, 118 00 Praha 1. -

tel. 00420 2 532332 -fax 00420 2 551945 –

correu electrònic: skuhrova@csvs.cz

Data d’efecte: 1/3/2000

Declaració anterior relativa als articles:

9.2, 10.3

Romania

Declaració adjunta a una carta del re-

presentant permanent de Romania del 4

de gener de 1999, lliurada en el moment

del dipòsit de l’instrument de ratificació,

el 12 de gener de 1999 - original en fran-

cès.

En virtut de l’article 2.2 del Conveni,

Romania declara que l’autoritat compe-

tent per a la presa de decisions en ma-

tèr ia de reconeixement de les

qualificacions relatives a l’ensenyament

superior és la següent (*):

Centre Nacional de Reconeixement i

Equivalència de Diplomes - ENIC/NA-

RIC

30 rue Général Berthelot

Bucarest

ROMANIA

Tel./Fax: +401 313 26 77

Correu eletrònic: girbea@men.edu.ro

(*) Adreça completada per una carta

del Centre ENIC/NARIC de Romania del

14 de setembre del 2000, enregistrada a

la Secretaria General el 14 de setembre

del 2000 -original en francès.

Data d’efecte: 1/3/1999

Declaració anterior relativa als articles:

2.2

Santa Seu

Declaració consignada en una nota

verbal de la Santa Seu, lliurada en el mo-

ment del dipòsit de l’instrument de ratifi-

cació, el 28 de febrer del 2001

-original en francès.

De conformitat amb l’article 2.2, la

Santa Seu declara que les seves pròpies

autoritats són competents per a la presa

de decisions en matèria de reconeixe-

ment. El component de l’autoritat central

que exerceix aquesta competència és la

Congregació per l’Educació Catòlica.
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La correspondència ha d’adreçar-se al

secretari de la Congregació per l’Educa-

ció Catòlica, 00120 Città del Vaticano,

Ciutat del Vaticà (tel.: + 39.0669884167;

fax: + 39.0669884172; correu electrònic

educatt@ccatheduc.va).

Les institucions acadèmiques de la

Santa Seu cobertes pel Conveni es tro-

ben en diferents països i depenen de la

Santa Seu en referència a les condicions

d’inscripció, els programes d’estudis i l’a-

tribució de títols.

Data d’efecte: 1/4/2001

Declaració anterior relativa als articles:

2.2

Reserva consignada en una nota ver-

bal de la Santa Seu, lliurada en el mo-

ment del dipòsit de l’instrument de

ratificació, el 28 de febrer del 2001 - ori-

ginal en francès.

La Santa Seu es reserva el dret de no

aplicar l’article 9.3, d’acord amb les dis-

posicions de l’article 11.7.1.

Data d’efecte: 1/4/2001

Declaració anterior relativa als articles:

11.7

Sèrbia

Declaració consignada en una nota

verbal de la Representació Permanent de

Sèrbia-Montenegro adjunta a l’instru-

ment de ratificació dipositat el 3 de març

del 2004 -original en anglès- i actualitza-

da per una carta de la representant per-

manent de Sèrbia del 20 de juliol del

2006, enregistrada a la Secretaria Gene-

ral el 20 de juliol del 2006 -original en an-

glès.

De conformitat amb l’article 2.2, l’au-

toritat competent per a la presa de di-

ferents tipus de decisió en matèria de

reconeixement en la unió d’estat de Sèr-

bia-Montenegro és la següent:

Ministeri d’Educació i d’Esports

Nemanjina 22-26

11000 Beograd

República de Sèrbia

Tel.: +381 11 361 64 89

Fax: +381 11 361 64 91

Data d’efecte: 1/5/2004

Declaració anterior relativa als articles:

2.2

Declaració consignada en una nota

verbal de la Representació Permanent de

Sèrbia-Montenegro adjunta a l’instru-

ment de ratificació dipositat el 3 de març

del 2004 -original en anglès- i actualitza-

da per una carta de la representant per-

manent de Sèrbia del 20 de juliol del

2006, enregistrada a la Secretaria Gene-

ral el 20 de juliol del 2006 -original en an-

glès.

De conformitat amb l’article 9.2, les

funcions del Centre Nacional d’Informa-

ció per a la República de Sèrbia depenen

del:

Centre ENIC - Ministeri d’Educació i

d’Esports

Sra. Olga Jovanovic et M. Mirko Oze-

govic

Nemanjina 22-26

11000 Beograd

República de Sèrbia

Tel.: +381 11 361 66 07

Fax: +381 11 361 65 15

Data d’efecte: 1/5/2004

Declaració anterior relativa als articles:

9.2

Suïssa

Reserva consignada en una nota ver-

bal de la Representació Permanent de

Suïssa del 24 de març de 1998, lliurada al

secretari general en el moment de la

signatura sense reserva de ratificació, el

24 de març de 1998 - original en francès.

Suïssa declara que es reserva el dret

d’aplicar parcialment l’article 4.8, d’a-

cord amb les disposicions de l’article

11.7.

Data d’efecte: 1/2/1999

Declaració anterior relativa als articles:

4.11.7

Declaració consignada en una carta

del representant permanent de Suïssa de

l’1 d’octubre de 1999, enregistrada a la

Secretaria General el 4 d’octubre de 1999

-original en francès- i completada per

una carta del representant permanent

adjunt de Suïssa del 13 de juny del 2000,

enregistrada a la Secretaria General el 15

de juny del 2000 -original en francès.

L’Oficina Central Universitària Suïssa

(OCUS)

Centre d’informació sobre les qües-

tions de reconeixement (Swiss ENIC)

Sennweg 2

CH-3012 Bern

Tel.: +41 (0)31 306 60 33/32

Fax: +41 (0)31 302 68 11

proveeix informacions sobre les auto-

ritats competents per a la presa de di-

ferents tipus de decisions en matèria de

reconeixement.

Aquestes informacions estan disponi-

bles a la seva pàgina d’internet (*):

http://www.szfh.ch

(*) Adreça electrònica modificada per

una carta del representant permanent de

Suïssa del 29 d’agost del 2000, enregis-

trada a la Secretaria General el 31 d’agost

del 2000 -original en francès.

Data d’efecte: 4/10/1999

Declaració anterior relativa als articles:

2.2

Declaració consignada en una carta

del representant permanent de Suïssa

del 2 de maig del 2001, enregistrada a la

Secretaria General el 9 de maig del 2001 -

original en francès.

Després d’una reorganització de la

Conferència dels Rectors de les Universi-

tats Suïsses (CRUS), l’Oficina Central Uni-

versitària Suïssa va ser dissolta i

integrada a la Secretaria General de la

Conferència. Des de llavors, el Centre

Nacional d’Informació té l’adreça

següent:

Conferència dels Rectors de les Uni-

versitats Suïsses (CRUS)

Centre d’informació sobre les qües-

tions de reconeixement (Swiss ENIC)

Sennweg 2

CH-3012 Berna

Internet: http://www.crus.ch

Data d’efecte: 9/5/2001

Declaració anterior relativa als articles:

9.2

Turquia

Reserva consignada en una carta del

representant permanent adjunt de Tur-

quia del 13 de febrer del 2007, enregis-

trada a la Secretaria General el 15 de

febrer del 2007 - original en anglès -

completada per una comunicació de la

Representació Permanent de Turquia del

20 de febrer del 2007 - original en anglès.

La Representació Permanent de Tur-

quia declara que, després d’una errada

administrativa, la reserva següent comu-

nicada a la Secretaria després del dipòsit

de l’instrument de ratificació del Conve-

ni ha de ser considerada com a diposita-

da simultàniament amb dit instrument:
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De conformitat amb l’article 11.7 del

Conveni, el Govern de la República de

Turquia no està vinculada per l’article

4.8.

Data d’efecte: 1/3/2007

Declaració anterior relativa als articles:

11.7

Declaració consignada en una carta

del representant permanent adjunt de

Turquia del 13 de febrer del 2007, enre-

gistrada a la Secretaria General el 15 de

febrer del 2007 -original en anglès- com-

pletada per una comunicació de la Re-

presentació Permanent de Turquia del

20 de febrer del 2007 -original en anglès.

De conformitat amb l’article 2.2 del

Conveni, la República de Turquia decla-

ra que l’autoritat competent per a la pre-

sa de diferents tipus de decisions en

matèria de reconeixement és:

The Council of Higher Education

(YÖK)

Bilkent, Ankara 06539 TURKEY

Telèfon: +90-312-266 47 25-26

Fax: +90-312-266 51 53

Data d’efecte: 1/3/2007

Declaració anterior relativa als articles:

2.2

Declaració consignada en una carta

del representant permanent adjunt de

Turquia del 13 de febrer del 2007, enre-

gistrada a la Secretaria General el 15 de

febrer del 2007 -original en anglès- com-

pletada per una comunicació de la Re-

presentació Permanent de Turquia del

20 de febrer del 2007 -original en anglès.

De conformitat amb l’article 9.2, apar-

tat 1, del Conveni, la República de Tur-

quia declara que el Centre Nacional

d’Informació, en les seves funcions de

membre de la Xarxa Europea dels Cen-

tres Nacionals d’informació, és:

ENIC/NARIC Turkey

The EU and International Relations

Office (EUIRO)

The Council of Higher Education

(YÖK)

Bilkent, Ankara 06539 TURKEY

Telèfon: +90-312-298 72 43

Fax: +90-312-266 47 44

Correu electrònic: de-

niz.ates@yok.gov.tr

Data d’efecte: 1/3/2007

Declaració anterior relativa als articles:

9.2

Ucraïna

Declaració consignada en una carta

del representant permanent d’Ucraïna

del 22 de setembre del 2000, enregistra-

da a la Secretaria General el 25 de setem-

bre del 2000 - original en anglès.

L’autoritat competent ucraïnesa per a

la presa de diferents tipus de decisions

en matèria de reconeixement és el:

Ministeri d’Educació i Ciències d’U-

craïna

Departament Principal de la Coopera-

ció internacional

Prospect Permogy, 10

Kyiv

Ucraïna

Tel.: 38 (044) 216 22 35

Fax: 38 (044) 274 49 33

Data d’efecte: 25/9/2000

Declaració anterior relativa als articles:

2.2

Declaració del Principat d’Andorra

De conformitat amb l’article 2.2 del

Conveni, Andorra declara que l’autoritat

competent al Principat d’Andorra per

prendre les decisions relatives al reco-

neixement és el ministeri encarregat de

l’ensenyament superior.

Edicte

Atès que el Conveni sobre la prohibi-

ció del desenvolupament, la producció,

l’emmagatzematge i la utilització d’ar-

mes químiques i sobre la seva destruc-

ció, conclòs a Ginebra el 3 de setembre

de 1992, és vigent al Principat d’Andorra

des del 29 de març del 2003;

Atès que la lletra d de l’article 16 de la

Llei qualificada reguladora de l’activitat

de l’Estat en matèria de tractats, del 19 de

desembre de 1996, disposa que es publi-

caran al Butlletí Oficial del Principat d’An-

dorra totes les modificacions que puguin

influir en els efectes dels tractats ja publi-

cats;

Vista la notificació del 23 de juny del

2006 del secretari general de les Nacions

Unides, que, actuant en qualitat de dipo-

sitari, ha informat que el 27 d’abril del

2006 el Regne Unit de la Gran Bretanya i

d’Irlanda del Nord van realitzar una co-

municació al Conveni esmentat;

Es fa pública la comunicació del Regne

Unit de la Gran Bretanya i d’Irlanda del

Nord al Conveni sobre la prohibició del

desenvolupament, de la producció, de

l’emmagatzematge i de la utilització d’ar-

mes químiques i sobre la seva destruc-

ció.

Traducció (original anglès):

En nom del meu Govern, tinc l’honor

de referir-me al comunicat en data 30 de

novembre del 2005, adreçat a l’Orga-

nització de les Nacions Unides pel Go-

vern argentí en relació amb l’aplicació a

les illes Fakland, a Geòrgia del Sud, a les

illes Sandwich del Sud i a Terra Antàrtica

britànica del Conveni sobre la prohibició

del desenvolupament, de la fabricació,

de l’emmagatzematge i de la utilització

d’armes químiques i sobre la seva des-

trucció.

El Govern del Regne Unit de la Gran

Bretanya i d’Irlanda del Nord té dret a

aplicar a les illes Falkland, a Geòrgia del

Sud i a les illes Sandwich del Sud i a la

Terra Antàrtica Britànica el Conveni so-

bre la prohibició del desenvolupament,

de la fabricació, de l’emmagatzematge i

de la utilització d’armes químiques i so-

bre la seva destrucció.

El Govern del Regne Unit de la Gran

Bretanya i d’Irlanda del Nord no dubta

quant a la sobirania del Regne Unit sobre

les illes Fakland, Geòrgia del Sud i les

illes Sandwich del Sud, i a la Terra Antàr-

tica britànica i a les zones marítimes del

voltant, i no accepta la reivindicació del

Govern argentí de la sobirania sobre

aquestes Illes i sobre aquestes zones així

com les al·legacions per les quals les illes

Fakland i Geòrgia del Sud i les illes Sand-

wich del Sud serien ocupades il·legal-

ment pel Regne Unit.

23 de juny del 2006

Cosa que es fa pública per a coneixe-

ment general.

Andorra la Vella, 11 de desembre del

2007

Meritxell Mateu Pi

Ministra d’Afers Exteriors
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