
Központi felvételi korlátozások a felsőoktatási intézményekben az EU országokban 

 

Ország Felvételi korlátozás Ki határoz a 
felvehetők összes 
létszámáról? 

Központi, szakirányok szerinti létszámkorlátozás 

Ausztria Az egyetemeken nincs,  
a szakfőiskolákon (Fachhochschulen) igen.  

Intézmények Az egyetemeken nincs,  
a szakfőiskolákon (Fachhochschulen) igen. 

Belgium 
(vallon) 

Nincs korlátozás, csak néhány szakon 
 

Intézmények 1997/98 óta orvosképzésben 
és fogorvosképzésben 

Belgium 
(flamand) 

Nincs korlátozás, csak néhány szakon Intézmények 1997/98 óta orvosképzés, fogorvosképzés, 
tengerészeti képzés 

Dánia Az összes hallgató létszámát meghatározzák.  
Néhány szakon korlátozás van 

Kormányzat 2003 előtt valamennyi szakcsoportban, 2003 óta csak 
az orvos és fogorvosképzésben. 

Egyesült 
Királyság 
. 

Az állami finanszírozású férőhelyekre az 
összes felvehető hallgató létszámát 
meghatározzák, valamint a tanárképzésbe 
felvehető hallgatók létszámát évente. 

Kormányzat Finanszírozási csoportok szerinti létszám-
meghatározás az állami finanszírozású férőhelyekre. 

Finnország 
 

Végzősök létszámát határozzák meg. 
Minden szakirányon korlátozás van. 

Kormányzat  
 

Az egyetemi oktatásban 20 szakcsoportra, a 
felsőfokú szakképzésben 8 szakcsoportban 

Franciaország 
 

Az állami egyetemeken nincs korlátozás csak 
egy szakon 
A felsőfokú szakképzést nyújtó 
intézményekben és a Grande Ecole-okban 
igen. 

Intézmények Az orvosképzésben 

Görörország 
 

2000 óta nincs. Intézmények Nincs 



Hollandia 
. 

Egyes szakokon felvételi korlátozás van.  Kormányzat „Numerus fixus” rendszer rendszeresen 
felülvizsgálják a korlátozás alá eső szakokat. 

Írország 
 

Egyes szakokon felvételi korlátozás van Intézmények Az orvos- és tanárképzésben 

Izland 
 

Egyes szakokon felvételi korlátozás van Intézmények Az orvos- és fogorvosképzésben 

Luxemburg 
 
 

Nincs felvételi korlátozás. Intézmények Nincs 

Németország 
 

Egyes szakokon korlátozás van az 
egyetemeken, és a szakfőiskolákon 
(Fachhochschulen). 

Intézmények Az orvosképzésben 

Norvégia 
. 

2003 óta nincs korlátozás csak néhány szakon. Kormányzat Az orvosképzésben 

Olaszország 
 

Egyes szakokon korlátozás van 1999 óta. Intézmények Az orvos, fog- és állatorvosi képzésben, az 
építészmérnöki szakokon, a tanárképzésben 
 

Portugália 
 

1977 óta valamennyi kurzuson meghatározzák 
a felvehetők létszámát. 

Kormányzat Minden szakon van 

Spanyolország
 

Egyes szakokon korlátozás van. Intézmények Az orvos- és fogorvosképzésben 

Svédország 
 

Egyes szakokon korlátozás van. Intézmények Néhány kis szak (2003-ban a kisnyelvek) 
többlettámogatást és fix keretszámot kap.  
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