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A felsőoktatási statisztikai adattáblák szakszerű használatához, megfelelő értelmezéséhez az alábbi
alapvető fogalmak ismerete szükséges.
A felsőoktatási statisztikai adattáblák a Felsőoktatási Információs Rendszer (a továbbiakban: FIR)
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (a továbbiakban: OSAP) modulja szerinti őszi
létszámstatisztika, valamint éves végzettség statisztika adatait tartalmazza. Az őszi felsőoktatási
létszámstatisztikában azok a hallgatói és oktatói, kutatói, tanári adatok jelennek meg, amelyek az
adott tanév október 15. napján érvényesek (pl. a hallgatói jogviszony, hallgatói képzés
megkezdésének dátuma korábbi a statisztikai határnapnál, a lezárás dátuma pedig a határnap utáni
vagy üres).
A végzettség statisztikában azoknak a hallgatói kimeneti vizsgáknak és okleveleknek az adatai
jelennek meg, amelyeknek a teljesítési vagy kiállítási dátuma az adott naptári évre esik.

Általános fogalmak
I.

Általános adatkörök

A hallgatói és az alkalmazotti létszámstatisztikára, valamint a végzettség statisztikára vonatkozó
definíciók.
1) Intézmény
A statisztikában az intézmény minden esetben az adatokat beküldő intézmény lesz.
2) Intézmény fenntartója
Az intézmény fenntartójánál a felsőoktatási intézményt működtető szervezet összevont típusának
megnevezése szerepel, ami lehet állami, egyházi, magán. A magán kategóriába kerül besorolásra a
nem állami és a nem egyházi fenntartók mindegyike.
3) Kar
A kar egy vagy több képzési területen, tudományterületen a képzési programban rögzített szakmailag
összetartozó képzés, oktatási és tudományos kutatási, illetve alkotó művészeti tevékenység feladatait
ellátó szervezeti egység. A statisztika esetében a kar a hallgatói képzés adatkörben az intézmény által
megadott kar adat.
2020-tól a kar ismeretlen, ha
- az alkalmazotti létszámok esetén a munkakörhöz nem adtak meg kar vagy integrált intézmény
típusú szervezeti egységet,
- a végzettség statisztika esetén az oklevélszerzéshez nem rögzítettek kapcsolódó képzést.
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4) Nem
A személy nemét a statisztikában az oktatási nyilvántartásban szereplő nem értéke határozza meg.
2020-ig az értéke lehetett „nincs megadva”.
5) Korév
A statisztika a személyek korévének meghatározásával állapítja meg a korcsoportos besorolását.
A korév számítása úgy történik, hogy a statisztikai időszak referencia dátumának (őszi
létszámstatisztikánál éééé-10-15 / végzettség statisztikánál éééé-12-31) évéből kivonásra kerül a
személy születési dátumának éve. Azaz például a 2015/16 őszi időszakban számított statisztikában
(referencia dátuma: 2015-10-15) az 1979-11-12-én született személy 36 éves lesz (2015-1979 = 36).
Az így kapott korév érték kerül besorolásra a statisztikában használt korcsoportokba.
6) Állampolgárság
Az OSAP az állampolgárságot a FIR-be bejelentett érvényes állampolgárságok, valamint 2020-tól az
oktatási nyilvántartás által visszaterített személyiadat- és lakcímnyilvántartás (SZL) szerinti
állampolgárság alapján egy meghatározott sorrend szerint számítja.
7) Külföldi
A FIR OSAP statisztikában külföldi állampolgárságúnak tekintjük azokat a személyeket, akiknek egyik
állampolgársága sem magyar vagy többes állampolgárságú személyek esetén (akiknek az egyik
állampolgársága magyar) a születési hely országa nem Magyarország. (Pl. Spanyol állampolgárságú a
hallgató, ha első állampolgársága spanyol, továbbá a spanyol-magyar kettős állampolgárok körében
a születési hely országa nem Magyarország.)

II.

Hallgatói adatkörök

A hallgatói és a végzettség statisztikára vonatkozó definíciók.
1) Lakóhely
A statisztikában a hallgató magyarországi lakóhelye (állandó lakcímének) a referenciadátumkor
hatályos, az oktatási nyilvántartásban szereplő, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból (SZL-ből)
származó vagy ennek hiányában a hallgató címénél a felsőoktatási intézmény által megadott adat
értékével azonos. A hallgató lakóhelye 2019 előtt csak a felsőoktatási intézmény által megadott érték
alapján került meghatározásra.
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Ha a hallgató lakóhelye nem került megadásra, akkor 2019-ig a hallgató tartózkodási helye is
figyelembe lett véve.
Ismeretlen az állandó lakóhely a nem magyarországi állandó lakóhelyű hallgatók esetén.
2) Képzés
2019-ig a képzést, illetve annak megnevezését és főbb paramétereit a FIR OSAP automatikusan
határozta meg a képzési törzsadatok és a bejelentett - szakképzettségre, szakképesítésre vezető képzési elemek kombinációja alapján.
2020-tól a hallgatói képzést a képzés adatkörben, az intézmény által megadott meghirdethető képzés
határozza meg.
Meghirdethető képzés hossza a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő.
3) Képzési szint
A képzési szint a felsőoktatási képzéseknek a bolognai képzési ciklusok osztott vagy osztatlan
formája, a felsőoktatási szakképzések és a szakirányú továbbképzések, valamint a végzettségi szintek
figyelembevétele alapján meghatározott csoportosítási rendje.
A korábbi statisztikákban a felsőfokú szakképzések a felsőoktatási szakképzés szintjére kerültek
besorolásra.
A 2020/21. őszi félévtől egyéb a képzési szint a következő meghirdethető képzések esetén:
előkészítő tanulmányok, vendéghallgatói tanulmányok, Nemzetközi program képzése, részismeret
megszerzésére irányuló képzés. A korábbi évekre vonatkozóan ezek a képzések az alapképzés képzési
szintnél jelentek meg.
Továbbá a 2020/21. őszi félévtől, illetve a végzettség statisztika esetén 2020-tól a külföldi képzési
szintek (bachelor (külföldi), master (külföldi), doctor (külföldi)) már nem a magyar megfelelő képzési
szintekre kerülnek besorolásra, hanem elkülönítetten kerülnek megjelenítésre.
4) Képzési terület
Azoknak a szakoknak kormányrendeletben meghatározott összessége, amelyek hasonló vagy
részben megegyező képzési tartalommal rendelkeznek.
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5) Munkarend
A képzés munkarendjét a hallgatói képzésnél bejelentett munkarend határozza meg. A statisztikában
a munkarend a következő értékeket veheti fel:
•
nappali
•
esti
•
levelező
•
távoktatás
A 2020. évtől ismeretlen az oklevélhez kapcsolódó munkarend, amennyiben a hallgató képzése nem
tartozik a FIR hatálya alá (2006. 02. 01. előtt lezárult).
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Hallgatói létszámstatisztikára vonatkozó fogalmak
1) Hallgatók statisztikai száma
A hallgatók statisztikai számában az aktív státuszú elsődleges, statisztikai dátumon belüli képzések
szerepelnek, vagyis ha egy hallgatónak egy intézményben több képzése is van, akkor is csak egyszer
szerepel a statisztikában. Abban az esetben, ha egy hallgatónak több intézményben is van képzése,
akkor mindegyik intézmény statisztikai létszámába beszámításra kerül, de intézményenként csak
egyszer. Országos szinten tehát ez a mérőszám nem azonos a fizikai hallgatói létszámmal.
2) Idegen nyelvet/ nyelvet tanuló hallgatók száma
Az idegen nyelvet/ nyelvet tanuló hallgatók számába az első és a második idegennyelvet tanuló
hallgatók tartoznak. Ezen adatokat a felsőoktatási intézmények kézi adatlapon küldik be, amelyek
csak a FIR OSAP moduljában szerepelnek.
Első idegennyelvet tanuló hallgatók száma: Az a hallgató számítandó ide, aki még nem rendelkezik
legalább középfokú, "C" típusú általános nyelvi, vagy középfokú (B2 szintű) általános nyelvi komplex
nyelvvizsgával (vagy azzal egyenértékű dokumentummal) és legalább egy idegen nyelvet tanul a
felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonya keretében. Nem számít ide az idegennyelv-szakos
képzést folytató hallgató.
Második idegennyelvet tanuló hallgatók száma: Az a hallgató számítandó ide a második vagy
további idegen nyelv tekintetében, aki még nem rendelkezik legalább középfokú, "C" típusú általános
nyelvi, vagy középfokú (B2 szintű) általános nyelvi komplex nyelvvizsgával (vagy azzal egyenértékű
dokumentummal) és egyszerre kettő vagy több idegen nyelvet tanul a felsőoktatási intézményben
hallgatói jogviszonya keretében, illetve aki rendelkezik legalább középfokú, "C" típusú általános
nyelvi, vagy középfokú (B2 szintű) általános nyelvi komplex nyelvvizsgával, és emellett egy másik vagy
további idegen nyelvet tanul. Ide kell számítani azt a hallgatót is, aki az adott felsőoktatási
intézményben, egy korábbi félévben (félévekben) már tanult egy idegennyelvet, ezt követően
azonban jelenleg egy újabb nyelvet tanul, a korábbi nyelvet abbahagyva vagy befejezve. Nem számít
ide az idegennyelv-szakos képzést folytató hallgató, kivéve, ha az idegennyelv szakja mellett egy
másik vagy további nyelvet tanul a felsőoktatási intézményben (de nem idegennyelv szakosként). Az
ugyanabból a nyelvből megszerzett általános, valamint a szakmai nyelvvel bővített nyelvvizsga (vagy
azzal egyenértékű dokumentum) ugyanazon nyelvnek számít.
3) Középfokú végzettség iskolatípus
A középfokú végzettség iskolatípusa a hallgatónál az intézmény által megadott középfokú
tanulmányok iskolatípusa adat.
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A 2020/21. őszi félévtől a „gimnázium” középfokú végzettség iskolatípus helyett a „gimnázium”, a
„külföldön működő iskola”, és az „egyéb középiskola” kategóriák szerepelnek.
4) Kollégisták
Ha a hallgató rendelkezik az intézményben olyan kollégiumi tagsági jogviszonnyal, amelyik a
statisztikai referencia dátum napján (őszi létszámstatisztikánál éééé-10-15-én) érvényes, akkor a
hallgató kollégistaként lesz figyelembe véve. A hallgató „kollégista-e” értéket a statisztika
automatikusan számítja a FIR-be bejelentett kollégiumi tagsági jogviszonyokból.
5) Duális képzés
A 2020/21. őszi félévtől szerepel a publikus statisztikai adattáblákban. A statisztikában az a hallgató
tanul duális képzésben, akinek a képzéséhez bejelentésre kerül olyan képzési elem, amelynek típusa
„duális modul”, és annak kezdő és végdátuma által meghatározott időintervallumba beleesik az adott
félév statisztikai referencia dátuma.
6) Finanszírozási forma
A finanszírozási formát a hallgató képzési időszakánál bejelentett finanszírozási forma határozza
meg.
A 2020/21. tanévtől kezdődően a vendéghallgatói tanulmányok, a Nemzetközi Program képzése és
az előkészítő tanulmányok esetében a kapcsolódó képzési időszakok finanszírozási formája csak
„egyéb” típusú, a részismeret megszerzésére irányuló képzés (XRSZAAA) esetében csak
költségtérítéses vagy önköltséges lehet. A korábbi tanévekben az előkészítő tanulmányok,
részismeret megszerzésére irányuló képzés, vendéghallgatói tanulmányok képzéseken
tanulmányokat folytató hallgatók esetén a finanszírozási forma önköltséges, míg a Nemzetközi
program képzése az állami ösztöndíjas értéket kapta a statisztikában.
2019/20. őszig az államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas, közszolgálati ösztöndíjas a képzés,
ha a bejelentett finanszírozási forma államilag támogatott, állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas
vagy közszolgálati ösztöndíjas.
2020/21. őszi félévtől pedig állami finanszírozású a képzés, ha a bejelentett finanszírozási forma
államilag támogatott, állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas, közszolgálati ösztöndíjas vagy NKE
egyéb önköltségmentes.
7) Évfolyam (aktív tanulmányi idő évfolyam)
A hallgató aktív tanulmányi idő évfolyamának értékét a FIR számítja ki a hallgató minden képzési
időszakára a teljesített aktív státuszú képzési időszakok alapján.
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Az évfolyamszámítás figyelembe veszi az egyes intézményen belüli képzésváltásokat, illetve
intézmények közötti átvételeket is, tehát ezen esetekben az évfolyam folytatólagosan kerül
kiszámításra.
8) Utolsó éves
A hallgató „utolsó éves” besorolásának értékét a FIR számítja ki a hallgató minden képzési időszakára
a megszerzett és elismert kreditek, illetve a képzés kreditszáma és képzési ideje alapján.
Ha a képzés félévszáma páros, és a hallgató egyenlő vagy több kreditet szerzett, mint a képzés
megszerezhető kreditszáma – 60 kredit, akkor utolsó éves, egyébként nem utolsó éves (pl. egy 240
kredites képzésben 179 vagy kevesebb kredit esetében nem utolsó éves, 180 vagy nagyobb
kreditszám esetében utolsó éves).
Ha a képzés félévszáma páratlan, és a hallgató egyenlő vagy több kreditet szerzett, mint a képzés
megszerezhető kreditszáma – 30 kredit, akkor utolsó éves, egyébként nem utolsó éves (pl. egy 210
kredites képzésben 179 vagy kevesebb kredit esetében nem utolsó éves, 180 vagy nagyobb
kreditszám esetében utolsó éves).
9) Új belépők (ISCED 2011)
Ha a vizsgált képzésen a vizsgált félév a hallgató első aktív időszaka, és ugyanazon az ISCED szinten
még nem folytat(ott) másik képzést, illetve nincs hozott dokumentuma ilyen korábbi képzésről, akkor
az adott félévben a hallgató „új belépő”.
Az ISCED 2011 az oktatási adatok nemzetközi összehasonlíthatóságát biztosító osztályozási rendszer.
A felsőoktatásra vonatkozó ISCED 2011 egy számjegyes képzési szintek a következők:
5: Felsőoktatási szakképzés, felsőfokú szakképzés;
6: Főiskolai szintű képzés, alapképzés (BA/BSc) és ezekre épülő szakirányú továbbképzés;
7: Egyetemi szintű képzés, mesterképzés (MA/MSc), osztatlan képzés és ezekre épülő
szakirányú továbbképzés;
8: Doktori képzés (PhD/DLA).
10) Első oklevél
Az első oklevél értékét a FIR számítja ki a hallgatónak az intézmények által országosan bejelentett
hozott dokumentum és oklevél adatai alapján. A hallgató képzése az első oklevél megszerzésére
irányul, ha a vizsgált képzésének végdátumát megelőzően kiállított hozott dokumentummal és
oklevéllel sem rendelkezik.
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Alkalmazotti létszámstatisztikára vonatkozó fogalmak
1) Alkalmazottak (oktatók, kutatók, tanárok) statisztikai száma
Az alkalmazottak (oktatói, kutatói, tanári munkakörben foglalkoztatott) statisztikai létszáma az
elsődleges, érvényes munkakörök számát jelenti. Ha egy alkalmazottnak egy intézményben több
munkaköre is van, akkor is csak egyszer szerepel a statisztikában. Abban az esetben, ha egy
alkalmazottnak több intézményben is van munkaköre, akkor mindegyik intézmény statisztikai
létszámába beszámításra kerül, de intézményenként csak egyszer. Országos szinten tehát ez a
mérőszám nem azonos a fizikai alkalmazotti létszámmal.
2) Oktatói munkakör
A statisztikában az alkalmazott munkakörének típusa akkor lesz oktató, ha az alábbi munkaköri
besorolások valamelyike kerül bejelentésre a FIR-be: egyetemi tanár, főiskolai tanár, egyetemi
docens, főiskolai docens, adjunktus, tanársegéd, gyakornok tanársegéd, mesteroktató, más oktató.
3) Tanári munkakör
A statisztikában az alkalmazott munkakörének típusa akkor lesz tanár, ha az alábbi munkaköri
besorolások valamelyike kerül bejelentésre a FIR-be: nyelvtanár, testnevelő tanár, kollégiumi tanár,
műszaki tanár, mérnöktanár, művésztanár, mestertanár, más tanár.
4) Kutatói munkakör
A statisztikában az alkalmazott munkakörének típusa akkor lesz kutató, ha az alábbi munkaköri
besorolások valamelyike kerül bejelentésre a FIR-be: kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó,
tudományos főmunkatárs, tudományos munkatárs, tudományos segédmunkatárs, más kutató.
5) Nem oktatók/ egyéb dolgozók száma
Az egyéb dolgozók számát a felsőoktatási intézmények kézi adatlapon küldik be, amely csak a FIR
OSAP moduljában szerepel.
A felsőoktatási intézményben a statisztika referencia dátumának napján (őszi létszámstatisztikánál
éééé-10-15) a nem oktatói, nem tanári vagy nem kutatói munkakörben foglalkoztatott alkalmazott
személy.
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6) Nyelvvizsgák/nyelvtudások száma
A statisztikai referenciadátum napján az oktató, kutató, tanár alkalmazott releváns nyelvtudásainak
(2019-ig nyelvvizsgáinak) számára utaló kategória:
- egy: az alkalmazottnak egyetlen nyelvből jelentett be a felsőoktatási intézmény figyelembe
vehető nyelvtudást;
- több: az alkalmazottnak legalább két nyelvből jelentett be a felsőoktatási intézmény figyelembe
vehető nyelvtudást;
- nem rendelkezik: az alkalmazottnak egyetlen nyelvből sem jelentett be a felsőoktatási
intézmény figyelembe vehető nyelvtudást.
A statisztikába az alábbi, a FIR-be bejelentett oktatói, kutatói, tanári nyelvtudás számít be:
- „komplex (C)” típusú, vagy
- azonos fokú, fajtájú és nyelvű „szóbeli (A)” és „írásbeli (B)” típusú is bejelentett.
Ha azonos nyelvből több megfelelő nyelvtudással rendelkezik az alkalmazott, akkor az adott nyelvből
csak egyszer kerül beszámításra.
7) Tudományos fokozat
A statisztikai referenciadátum napján az oktató, kutató, tanár alkalmazott tudományos fokozata,
tudományos szervezeti tagsága.
Ha az oktató, kutató, tanár több tudományos szervezeti tagsággal és/vagy tudományos fokozattal
rendelkezik, akkor a statisztikában a legmagasabb szintű tudományos besorolás kerül megjelenítésre
egy meghatározott hierarchia sorrend alapján.
A 2020/21. őszi félévtől a „doktor (PhD)” tudományos fokozat helyett a „doktori fokozat PhD”, a
„külföldön szerzett és elismert tudományos fokozat”, és a „külföldön szerzett és honosított
tudományos fokozat” kategóriák szerepelnek.
8) Jogviszony időbelisége
A statisztikában a jogviszony időbeliségét (teljes vagy részidős) a FIR a jogviszonyhoz bejelentett heti
óraszám adatkör segítségével határozza meg.
Teljes munkaidős

A statisztikában az oktató, kutató, tanár akkor számít teljes munkaidősnek, ha a jogviszony
időbelisége alapján a heti óraszáma 40, és a jogviszonyának típusa nem „Megbízási jogviszony”.
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Részmunkaidős

A statisztikában az oktató, kutató, tanár akkor számít részmunkaidősnek, ha a jogviszony időbelisége
alapján a heti óraszáma kisebb, mint 40, és a jogviszonyának típusa nem „Megbízási jogviszony”.
Megbízással foglalkoztatott

A statisztikában a megbízási jogviszonnyal rendelkező oktatók, kutatók, tanárok a jogviszony
időbelisége szempontjából a „megbízással foglalkoztatott” kategóriába kerülnek besorolásra.
Ismeretlen a jogviszony időbelisége, amennyiben az alkalmazotti jogviszonyhoz a referenciadátum
napján nincsen érvényes heti óraszám bejelentve.
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Végzettség statisztikára vonatkozó fogalmak
1) Végzettek/Oklevelet szerzettek statisztikai száma
A 2019. évi végzettség statisztikáig a statisztikai végzettek számában az elsődleges végzettséghez
tartozó oklevelet szerzett hallgatók szerepelnek. Ha egy hallgató egy intézményben több oklevelet is
szerzett az adott évben, akkor is csak egyszer szerepel a statisztikában. Abban az esetben, ha egy
hallgató több intézményben is szerzett az adott évben egy vagy több oklevelet, akkor mindegyik
intézmény végzettség statisztikájába beszámításra kerül, de intézményenként csak egyszer.
Tehát a 2019. évi végzettség statisztikáig a honlapon és így az összeállított táblázatokban is az
elsődleges végzettségek (szakképzettségek) kerültek megjelenítésre.
A 2020. évi végzettség statisztikától viszont az oklevelet szerzettek statisztikai létszámát fogjuk
megjeleníteni, amely az elsődleges statisztikai oklevélszerzés kategóriába tartozó oklevelet szerzők
számát jelenti. Ha egy hallgató egy intézményben több oklevelet is szerzett az adott évben, akkor is
csak egyszer szerepel a statisztikában. Abban az esetben, ha egy hallgató több intézményben is
szerzett az adott évben egy vagy több oklevelet, akkor mindegyik intézmény végzettség
statisztikájába beszámításra kerül, de intézményenként csak egyszer.
A fentiek alapján a 2020. évi végzettség statisztikától az elsődleges oklevélszerzéshez tartozó összes
végzettséget (szakképzettséget) megjelenítjük.
2) Oklevelet szerzett és sikeres záróvizsgát tett hallgatók száma
2020-tól szerepel a statisztikai adattáblákban. A hallgató a végzettség statisztika vizsgált évében
„Oklevelet szerzett és sikeres záróvizsgát tett hallgatók száma”, ha a vizsgált évben sikeres kimeneti
vizsgát tett, és ebben az évben a kapcsolódó képzésen oklevelet is szerzett.
3) Sikeres záróvizsgát tett, de oklevelet nem szerzett hallgatók száma
2020-tól szerepel a statisztikai adattáblákban. A hallgató a végzettség statisztika vizsgált évében
„Sikeres záróvizsgát tett, de oklevelet nem szerzett”, ha a vizsgált évben sikeres kimeneti vizsgát
tett, de nem került kiállításra oklevél a képzéshez a vizsgált évben.
4) Záróvizsgán megjelent
A hallgató a végzettség statisztika vizsgált évében „Záróvizsgán megjelent”, ha a vizsgált évben a
kapcsolódó képzésen a kimeneti vizsgán részt vett, annak eredményétől függetlenül.
2020-tól ez a kategória a FIR OSAP-ból kivezetésre került.
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5) Kapcsolódó képzési szint
A Képzési szint fogalmát lásd az Általános fogalmaknál.
2019-ig a végzettség statisztikában a kapcsolódó képzési szintet az oklevélhez kapcsolódó hallgatói
képzésnél bejelentett, képzést azonosító fő képzési elem képzési szintje határozza meg. Ennek hiánya
esetében a képzési szint az oklevélhez kapcsolódó végzettség szintjéből kerül megállapításra. A
felsőfokú szakképzés képzési szint a felsőoktatási szakképzésbe, a külföldi képzési szintek pedig a
megfelelő magyar képzési szintekbe kerültek besorolásra.
2020-tól a kapcsolódó képzési szintet a meghirdethető képzés képzési szintje határozza meg.
Ismeretlen a kapcsolódó képzés és képzési szint, amennyiben a hallgató képzése nem tartozik a FIR
hatálya alá (2006. 02. 01. előtt lezárult).
A régi egyetemi / főiskolai szakpár (PSZKSZP) képzés esetén annak függvényében kerül
megállapításra a képzési szint besorolás a statisztikában, hogy a bejelentő intézmény egyetem vagy
főiskola-e:
- egyetemi bejelentő esetében a képzési szint egyetemi képzés,
- alkalmazott tudományok egyetemi vagy főiskolai bejelentő esetében a képzési szint főiskola
képzés lesz.
6) Kapcsolódó képzés munkarendje

A kapcsolódó képzés munkarendjét a hallgatói képzésnél bejelentett munkarend határozza meg
(lásd az Általános fogalmaknál).
Amennyiben a hallgató képzése nem tartozik a FIR hatálya alá (2006. 02. 01. előtt lezárult), akkor
- 2019-ig a kapcsolódó munkarendnél „nappali” érték volt feltüntetve,
- 2020-tól pedig ismeretlen az oklevélhez kapcsolódó munkarend.
7) Szakképzettség/ Végzettségek megnevezése
2019-ig a szakképzettségek mező tartalma:
Ha a hallgató oklevelet szerzett, akkor a szakképzettségnél az oklevélhez kapcsolódó végzettség
adatkörben megadott és elsődlegesnek megjelölt szakképzettség értéke kerül megjelenítésre.
Amennyiben a szakképzettség megnevezése időben változott egy képzési gráfon, akkor az a szakképzettség név jelenik meg az adatlapokon, mely a képzés kezdetekor hatályos volt.
Ha csak sikeres kimeneti vizsgát tett a hallgató, akkor a képzésben várhatóan megszerzendő szakképzettség megnevezése jelenik meg, melyet a statisztika a képzési gráfok alapján automatikusan
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határoz meg. Ha ez ismeretlen értéknek adódik, akkor a bejelentett hallgatói képzésből nem állapítható meg a vonatkozó végzettség.
2020-tól a végzettségek mező tartalma:
Ha a hallgató oklevelet szerzett, akkor az oklevélszerzéshez kapcsolódó végzettség adatkörben megadott legfeljebb négy végzettség (szakképzettség) kerül átemelésre a statisztikába.
A végzettség megnevezése egységesen kerül meghatározásra. Ha a végzettség neve időben változott egy képzési gráfon, akkor a referenciadátumkor vagy azt megelőző utolsó hatályos megnevezés
jelenik meg a statisztikában.
8) Végzettség szintje
A végzettség szintjét az adott oklevélszerzéshez kapcsolódó és elsőnek megjelölt végzettség adat
alapján számítja a FIR OSAP.
2020-tól ha egy oklevélszerzéshez kapcsolódóan vegyesen egyetemi és főiskolai szintű végzettségek
kerültek megadásra, akkor az OSAP a bejelentő intézmény jellege alapján dönt a végzettség
szintjéről:
• egyetem bejelentése esetén a statisztikában az egyetemi (E) végzettség szintre,
• alkalmazott tudományok egyeteme vagy főiskola bejelentése esetén a statisztikában a főiskolai (F) végzettség szintre
kerül besorolásra.
9) Első oklevél
Az első oklevél értékét az OSAP számítja ki a hallgatónak az intézmények által országosan bejelentett
hozott dokumentum és oklevél adatai, valamint az végzettségstatisztika évében szerzett oklevélhez
kapcsolódó képzés szintje alapján.
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