A felsőoktatási statisztikai adattáblák szakszerű használatához, megfelelő értelmezéséhez az alábbi
alapvető fogalmak ismerte szükséges.
Az őszi / tavaszi felsőoktatási létszámstatisztikában azok a hallgatói és oktatói, kutatói, tanári adatok
jelennek meg, amelyek az adott tanév október 15. napján / március 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 érve esik.
A hallgatók statisztikai száma az aktív státuszú, elsődleges, a statisztikai határnapon folyamatban lévő
képzések számát jelenti. 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.
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).

A FIR OSAP statisztikában a magyar állampolgársággal nem rendelkező hallgatók, továbbá a nem
Magyarországon született kettős magyar állampolgárok minősülnek külföldinek.
Az oktatók, kutatók, tanárok statisztikai száma az elsődleges, a statisztikai határnapon folyamatban
lévő munkakörök számát jelenti. Ha egy személynek egy intézményben több munkaköre is van, akkor
is csak egyszer szerepel a statisztikában. Abban az esetben, ha egy személynek 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 oktatói,
kutatói, tanári létszámmal.
A statisztikai végzettek száma az elsődleges végzettséghez tartozó oklevelet szerzett hallgatók 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.

