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Fit-termini tal-Artikolu 22(4) tal-Att dwar l-Ombudsman qiegħdin nibgħatu kopja tal-Opinjoni 
Finali, flimkien ma’ dan ir-resumé tal-każ u korrispondenza oħra relevanti, biex jinġiebu għall-
attenzjoni tal-Kumitat Permanenti dwar ix-Xogħol tal-Kamra u biex jitpoġġew fuq il-mejda tal-
Kamra għall-attenzjoni tal-Membri tal-Kamra tad-Deputati.  Dan ir-Rapport sar wara 
investigazzjoni kondotta dwar l-ilment miġjub  
 
 

Resumé 
 

Il-persuna hawn aktar ’l fuq imsemmija kienet qed issegwi kors mal-Islands and Small States 
Institute tal-Università ta’ Malta li jwassal għall-grad ta’ Master of Arts.  L-ilment kien 
jikkonċerna prinċipalment dwar il-mod kif id-dissertazzjoni tal-persuna in kwistjoni ġiet 
eżaminata u klassifikata. 
 
Il-Kummissarju għall-Edukazzjoni, wara eżami akkurat tal-fatti u ċirkostanzi kollha, u wara li 
tenna dak li tgħid il-liġi dwar il-funzjoni limitata tiegħu fejn si tratta ta’ ġurisdizzjoni 
akkademika, wasal għal konklużjoni li minħabba il-kompożizzjoni tal-Bord tal-Eżaminaturi, id-
dissertazzjoni tal-persuna li ilmentat kienet destinata li tinkalja minħabba n-nuqqas ta’ 
esperjenza fl-etnomużikoloġija ta’ tnejn mit-tlett membri tal-imsemmi Bord.  Dan kollu hu 
spjegat fil-paragrafi 5 sa 7 tal- Opinjoni Finali tal-4 ta’ Marzu 2022 hawn annessa.  Il-
Kummissarju għamel ir-rakkomandazzjoni meħtieġa – paragrafu 11 tal-istess Opinjoni. 
 
Fl-1 ta’ April 2022 l-Università wieġbet li ma kinitx qed taċċetta la is-sejbien ta’ 
malamministrazzjoni u lanqas ir-rakkomandazzjoni magħmula.  L-Uffiċċju tal-Ombudsman 
wieġeb b’ittra datata 4 ta’ April 2022.  Iż-żewġ ittri huma hawn annessi. 
 
 



 
 

 

 
 
Fis-7 ta’ April 2022 l-Ombudsman u l-Kummissarju għall-Edukazzjoni kitbu lill-Onorevoli Prim 
Ministru fit-termini u għall-fini u effetti tal-Artikoli 17C (1) u 22 (4) tal-Kap. 385. 
 
Billi sal-lum rakkomandazzjoni magħmula għada ma ġietx aċċettata, qed nippreżentawlek dan 
ir-rapport għall-konsiderazzjoni tal-Kamra tad-Deputati. 
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Dokumenti Annessi:  
 
Opinjoni Finali – 4 ta’ Marzu 2022 
Ittra mill-Pro Rettur – 1 ta’ April 2022 
Risposta tal-Kummissarju għall-Edukazzjoni – 6 ta’ April 2022 
Ittra lill-Prim Ministru – 7 ta’ April 2022 
 




