ZPRÁVY
názorovým tříbením uvnitř celé akademické obce,
vedly k prospěšným změnám a přinesly dlouhodobě
vyhovující řešení. Základem takového dialogu musí
být vědomí všech zúčastněných stran, že se musí
navzájem respektovat a diskutovat, aby se co nejvíce
přiblížily pravdě a našly nejvhodnější řešení problému.
A to nikoliv proto, aby rozdrtily protivníka, jakkoli je
tato role diskuzím stále častěji u nás přisuzována. Předkládání jakýchkoliv návrhů dotýkajících se postavení
a činnosti univerzit by se proto mělo dít nejen po důkladné rozvaze, ale s vědomím této zkušenosti.“

V Praze dne 10. dubna 2008
prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., předseda Akademického
senátu UK
prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor UK
Zdroj: URL: <http://www.cuni.cz/UK-2862.html>
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PODÍL NEZAMĚSTNANÝCH MEZI ABSOLVENTY
MASARYKOVY UNIVERZITY JE NIŽŠÍ NEŽ JEDNO PROCENTO
Devět z deseti absolventů Masarykovy univerzity
po roce až dvou letech od promoce pracuje nebo podniká. Vyplývá to z výsledku průzkumu, který Masarykova univerzita pravidelně provádí mezi absolventy
magisterského prezenčního studia po roce až dvou
letech působení v praxi. Do průzkumu se zapojilo
celkem 1707 studentů, tj. 42 % všech absolventů.

Celkem 86 % absolventů pracuje na místech, kde
je vyžadováno vysokoškolské vzdělání a 79 % respondentů pracuje v oboru, který vystudovali nebo
v oboru příbuzném. Zhruba polovina osob pracuje
ve veřejném sektoru. V soukromých a zahraničních firmách pracují častěji informatici, ekonomové a právníci.
S tím souvisí výše odměňování. Vyšší průměrné platy
dostávají právě absolventi působící v soukromém
sektoru a u zahraničních firem. Mezi nejlépe placené
pak patří absolventi Fakulty informatiky, u kterých se
nástupní platy pohybují kolem 25 000 korun a aktuální
převyšují 35 000 korun.

Podíl nezaměstnaných absolventů Masarykovy
univerzity je nižší než 1 %, což je zhruba šestkrát méně
než činí celorepubliková míra nezaměstnanosti. V roce
2005, kdy se podobný průzkum mezi absolventy
Masarykovy univerzity realizoval naposledy, se nezaměstnanost pohybovala kolem dvou procent. Skupina
aktuálně nepracujících absolventů je nejčastěji tvořena
těmi, kteří dále studují v doktorském studiu, či jinou
vysokou školu, cizí jazyky, nebo ženy na rodičovských
dovolených.

Vysoká je spokojenost mladých lidí s tím, co jim
Masarykova univerzita během studia dala do života.
Ta dosáhla historicky nejvyššího podílu (84 % spokojených absolventů), vysoký a relativně neměnný je
podíl absolventů, kteří by – pokud by takovou možnost měli – ke studiu znovu zvolili tu stejnou fakultu
(69 %) a devět absolventů z deseti by zase studovalo
na Masarykově univerzitě. Vedle průzkumu mezi
absolventy po roce až dvou letech od ukončení studia provádí univerzita také průzkum mezi čerstvými
absolventy. Z výsledků průzkumu mezi čerstvými
absolventy v roce 2007 vyplynulo, že téměř polovina
čerstvých absolventů Masarykovy univerzity již před
prázdninami buď pracovala, nebo věděla, kam vbrzku
nastoupí.

Oproti výsledkům předešlého průzkumu nacházeli absolventi práci snáze. Jen necelá tři procenta
absolventů označila proces hledání práce jako „velmi
obtížný“, další pětina jej označila za „poměrně obtížný“. Při hledání zaměstnání se většina absolventů
spoléhala na vlastní síly (67 %), další skupinu tvoří
osoby, které dostaly nabídku od firem a institucí přímo
(15 %) a části respondentů pomohli rodiče a známí (10
%). Dvě třetiny absolventů měly již pracovní místo
v okamžiku promoce a do čtyř měsíců od promoce
mělo zaměstnání devět absolventů z deseti.
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