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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A tanulmány tíz országban vizsgálja a felsőoktatásban alkalmazott felvételi rendszereket, 

köztük európai uniós tagállamokban (Franciaország, Németország, Olaszország, Szlovénia, 

Svédország és az Egyesült Királyság), egy tagjelölt országban (Törökország), valamint 

három, nemzetközi összehasonlításokban rendszerint vizsgált országban (Ausztrália, Japán 

és az Egyesült Államok). A felvételi rendszerek elemzése három szempont szerint történik: 

méltányosság, minőség, és hallgatói mobilitás. 

 

A kutatási terv többféle módszerre támaszkodik: a tudományos és szakpolitikai irodalom 

áttekintése, interjúk az érintett felekkel, illetve statisztikai adathalmazok leíró elemzése. A 

viszonylag strukturálatlan adatokra való támaszkodás és a kisszámú eset tanulmányozását 

követő megközelítés miatt a kutatók óvatosak az ismertetett állítások általánosíthatóságát 

illetően, különös tekintettel az elemzés tárgyát képező tíz országban megfigyelt folyamatok 

és előírások rendkívüli sokféleségére.  

 

E korlátokra való tekintettel a tanulmány azonosította, hogy milyen téren lehet szükség 

további kutatásra, ilyen például a felvételi rendszerek méltányossága és minősége közti 

kapcsolat módszeres és részletes elemzése, annak középpontba állítása, hogy a különböző 

rendszerek hogyan határozzák meg a „méltányos” bánásmódot és azt hogyan valósítják 

meg, valamint hogy a felsőoktatásban legutóbb megjelent trendek hogyan hatnak a 

felvételi követelményekre. 

 

A tanulmány hét fejezetre oszlik. Az 1. fejezet ismerteti a kontextust és a tanulmányban 

használt kulcsfogalmakat. A 2. fejezet ismerteti az alkalmazott módszereket. A 3. fejezet 

leíró áttekintést ad a kiválasztott országokban alkalmazott felvételi rendszerekről. A 4., 5. 

és 6. fejezetek a három elemzési szempont szerint értékelik ezeket a rendszereket: 

méltányosság (4. fejezet), minőség (5. fejezet) és mobilitás (6. fejezet). A 7. fejezet 

következtetéseket és szakpolitikai ajánlásokat fogalmaz meg az Európai Parlament és a 

tagállamok számára, valamint javaslatokat tesz az ajánlások megvalósíthatóságának 

tesztelésére. 

 

Ezek a fejezetek az alábbi fő megállapításokat tartalmazzák a méltányosságról, minőségről 

és mobilitásról. 

A méltányossággal kapcsolatos fő megállapítások  

 A felvételi rendszerek fontos részét képezik a felsőoktatáshoz való 

hozzáférés területén megvalósuló jogegyenlőségnek. Ugyanakkor a 

szakpolitikának le kell fednie a felsőoktatásba való felvételt megelőző, illetve az azt 

követő folyamatokat. 

 A felvételi rendszerek nem korlátozódnak csupán a felsőoktatásba való 

belépésre, hanem hozzá kell járulniuk a diákok sikeres egyetemi pályafutásához is, 

valamint a diákokat a megfelelő tanfolyamokhoz kell rendelniük.  

 A diákok jelentkezésük benyújtása előtt történő, pontos információkkal 

való ellátása javítja azon képességüket, hogy megfelelő tanulmányi 

irányokat válasszanak és alacsonyabb lemorzsolódási arányokat eredményezhet, 

illetve a felsőoktatási tanulmányokat sikerrel befejezők magasabb arányát 

biztosíthatja. 
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 A felsőoktatáshoz való hozzáférésre vonatkozó esélyegyenlőség javítása 

összetett feladat és nem vonja maga után automatikusan a felsőoktatáshoz való 

nyílt hozzáférést. Különleges kihívást jelent a készségek, kompetenciák és 

képesítések elismerése és egyenértékűsége a nem hagyományos tanulók esetében.    

A minőséggel kapcsolatos fő megállapítások 

 Az autonómiával kapcsolatos jogszabályok elfogadása a felvételi 

rendszerek módosítását vonja maga után, mivel ezek eredményeként egymás 

mellett léteznek az irányítás hagyományosan központosított formái és az 

egyetemeknek nagyobb autonómiát biztosító rendszerek.  

 A jelentkezések központi kezelése olyan eljárásként jelenik meg, melynek célja 

az egységes szabványok biztosítása, ugyanakkor az egyetemek egyre gyakrabban 

önálló módon hozzájárulnak ehhez a tevékenységhez. 

 A legjobb gyakorlatok cseréjét előmozdító szakosodott hálózatok vagy 

ügynökségek segítik az egyetemeket saját felvételi politikájuk kialakításában.  

 Amennyiben az egyetemek nagyobb autonómiát kapnak felvételi 

rendszerük kialakítása tekintetében, ez megkönnyítheti a diákok és 

tanfolyamok jobb egymáshoz rendelését, de adminisztratív hibákhoz vezethet, 

ha az egyetemek nem rendelkeznek elegendő kapacitással a folyamat kezeléséhez.  

 A felvételi eljárásoknak a tanév korai szakaszában való végrehajtása gátat 

vethet a kedvezőtlen következményeknek, melyek a diákokat és egyetemeket 

sújtanák. 

 A nemzetközi tapasztalatok arra utalnak, hogy a középiskolai jegyek jobban 

előrejelzik a tanulók teljesítményét, mint az egységesített minősítések. 

Ezzel szemben a középiskolai érettségi bizonyítvány inkább a középiskolai 

felméréseket tükrözi. További a hallgatókra vonatkozó információ, beleértve a 

felvételi kérelmeket és meghallgatásokat segíthetik annak megállapítását, hogy a 

hallgató mennyire képes elvégezni a tanulmányokat. 

 Többféle felvételi kritérium kialakítása és a leendő diákok fokozott 

tájékoztatása révén jobban előre jelezhető a diákok jövőbeli tanulmányi 

előmenetele. A többféle felvételi kritérium felhasználható a rendszer 

szűrőképességének a javítására, és ilyen értelemben korlátozó hatású lehet. Ám 

ilyen eljárások alkalmazása nem feltétlenül növeli a folyamat szelektivitását. E célok 

jobban elérhetők ha nem szelektív felvételi teszteket alkalmaznak, ill. ha erősítik az 

egyetem előtti pályaválasztási tanácsadást. 

A mobilitással kapcsolatos fő megállapítások1 

 Növekvőben van – mind az Unión belül, mind a nemzetközileg – a mobil 

diákok száma. Néhány ország akadályokat gördít a diákok mobilitása elé, pl. 

kvóták vagy különböző tandíj-rendszerek és pénzügyi támogatások alkalmazása 

révén. 

 Bár az Európai Unióban megszerzett képesítések és diplomák egyenértékűségének 

elismerése viszonylag jó, a több országot érintő kérelmek feldolgozásának 

tranzakciós költségei magasak lehetnek a diákok és felsőoktatási 

intézmények/felvételi ügynökségek számára.  

                                                 
1  A tanulmány az Európán belüli mobilitást állította középpontba (az uniós jelentkezők uniós tagállamok közti 

mobilitása). 
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 Ugyanakkor az e tranzakciós költségekre vonatkozó bizonyíték továbbra is 

kvalitatív. Összehasonlítható, Európa egészére kiterjedő adatokat kellene 

összegyűjteni azon diákok mobilitási mintáról, akik első alkalommal kerülnek be a 

felsőoktatási rendszerbe.  

 

Szakpolitikai ajánlások a felsőoktatási intézményekbe való felvétel terén történő 

nagyobb uniós együttműködés érdekében 

Sokkal nagyobb arányú információcserére van szükség az Unió országaiban alkalmazott 

felvételi követelmények vonatkozásában. Az információcsere elősegítését és a nemzeti 

felvételi ügynökségek a mobil diákok jelentkezésének kezelésében való támogatását célzó 

intézkedések csökkentenék a tranzakciós költségeket, valamint növelnék az európai 

felsőoktatási rendszerek vonzerejét a nem nemzeti jelentkezők számára. 

 

Ezek a javaslatok nem vonják szükségszerűen maguk után a felvételi rendszerek 

fokozottabb harmonizációját, ami ellentétes volna az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés rendelkezéseivel (TFEU)2. 

 

Három lehetséges cselekvési irány az Európai Unió számára 

A tanulmány három lehetséges cselekvési irányt javasol a felvételi rendszerek 

méltányosságának és minőségének javítására és a mobilitás előmozdítására. Az ajánlások 

közül kettő megvalósításához az Európai Unió intézményeinek proaktív kezdeményezésére 

volna szükség. 

 

 Első lehetőség: Az eredeti állapot fenntartása, miszerint a diákok továbbra is a 

célországban vagy a származási országban találnának információt. Ez költség 

semleges volna az európai intézmények számára, de viszonylag magas tranzakciós 

költségekkel járna, különösen abban az esetben, ha a diákok több helyre 

jelentkeznek. 

 Második lehetőség: A felvételi ügynökségek nyilvántartása a legjobb 

eljárások cseréje céljából. Az Európai Unió a nemzeti felvételi ügynökségek 

európai nyilvántartása által megkönnyíthetné a felvételi rendszerekkel kapcsolatos 

információcserét. Az európai nyilvántartás létrehozása minimális költségekkel járna, 

ugyanakkor számos előnye volna: az információcsere segítene a felvételi rendszerek 

mobilitásának, minőségének és méltányosságának előmozdításában, valamint a 

képesítések elismerésében. 

 Harmadik lehetőség: Támogató rendszer a többszörös, határokon átnyúló 

jelentkezés benyújtásához. Az EU-intézmények létrehozhatnának egy platformot 

a nemzeti felvételi ügynökségek és a mobil diákok támogatására és elsősorban a 

többszörös kérelmeket benyújtó egyénekre összpontosítanának. 

 

A 2. és 3. lehetőség létrehozása némi költséggel jár, de csökkenti a határokon átnyúló 

jelentkezések tranzakciós költségeit a diákok, adminisztrátorok és egyetemek számára.   

 

                                                 
2  Az Európai Unióról szóló szerződés 165. cikke.  
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A tanulmány azt javasolja, hogy az Európai Parlament vegye fontolóra e három lehetséges 

cselekvési irányt, és az érdekelt felek műhelytalálkozói révén vizsgálja meg ezek 

megvalósíthatóságát. 

Ajánlások az uniós tagállamok nemzeti kormányai számára 

Tekintettel a nemzeti felvételi rendszerek jelentős sokféleségére, a tanulmány nem szolgál 

mereven követendő ajánlásokkal a nemzeti kormányok számára, ehelyett a politikai 

lehetőségek olyan eszköztárát kínálja, amelyet az ország specifikus kontextusból eredő 

sajátosságok fényében, kritikusan kell értékelni. Az ajánlások az elemzés három fő 

dimenziója köré csoportosulnak.  

A tanulmány a méltányosság tekintetében azt javasolja, hogy a tagállamok: 

 

 az adott nemzeti hagyományokkal összhangban alakítsanak ki olyan felvételi 

rendszereket, amelyek a lehető legtöbb információt nyújtják a leendő 

jelentkezőknek; 

 a felvételi folyamat során ne csak azt vizsgálják, hogy az adott diák megfelel-e a 

felvételi feltételeknek, hanem azt is, hogy képes lesz-e sikerrel fokozatot szerezni; 

 értékeljék a nem hagyományos tanulókkal kapcsolatos jelenlegi gyakorlatokat, és 

fontolják meg például annak a lehetőségnek a bevezetését (vagy bővítését), hogy a 

felvételi folyamat során elismerhetők legyenek a korábbi tanulmányok. 

 

A tanulmány a minőség tekintetében azt javasolja, hogy a tagállamok: 

 

 ösztönözzék az egyetemeket arra, hogy megfelelő számú, magasan képzett 

munkatársat alkalmazzanak a diákok felvételének adminisztrálására annak 

biztosítására, hogy a folyamat homogén a felsőoktatási rendszeren belül; 

 ösztönözzék a felvételi testületeket, hogy gondolkodjanak kritikusan a jelentkezések 

időzítéséről, valamint vegyék fontolóra, ahol ez alkalmazható, a felvételi eljárás 

megindítását és befejezését a felsőoktatási tanulmányok kezdési évének előtti 

tanévben; 

 erősítsék meg az egyetemek és középiskolák közti együttműködést annak 

érdekében, hogy a diákok megalapozott döntéseket hozzanak, mely egy olyan 

ajánlás ami a méltányosság vonatkozásában is jelentőséggel bír. 

 

A tanulmány a mobilitás tekintetében azt javasolja, hogy a tagállamok: 

 

 kötelezzék el magukat a származási ország szerinti jelentkezési és beiratkozási 

adatokra vonatkozó információk tagállamok közti cseréje mellett; 

 számolják fel a diákok mobilitása előtti akadályokat a felsőoktatás minden 

szakaszában, beleértve az egyetem első évének megkezdését is.  


