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Cizinci na MU v letech 2007 - 2016 

Cíl prezentace 

 

V souvislosti s diskuzí o internacionalizaci jako nezbytné 

podmínce další úspěšného vývoje a naplňování 

Dlouhodobého záměru Masarykovy univerzity je překládán 

informativní materiál  o současném stavu, respektive vývoji   

za posledních 10 let podle jednotlivých fakult, VŠ ústavů          

a dalších součástí.  
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Cizinci na MU v letech 2007 - 2016 

Základní  komentář ( 1/4 ) 

 

 v roce 2016 pracuje na MU 499 cizinců  

 z toho 263 Slováků a 236 ostatních cizinců ( údaj je ve fyzických 

počtech zaměstnanců) 
 

 z aktuálně 499  cizinců je tedy mírně větší polovina Slováků 

(53 %) 
 

 podstatný nárůst proti roku 2007 

  v roce 2007  celkem 160 cizinců 

  kromě Slováků pouze 62 cizinci  
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Cizinci na MU v letech 2007 - 2016 

Základní  komentář ( 2/4 ) 
 

 nárůst počtu cizinců poměrně plynulý až do roku 2013 
 

 od 2013 spíše stagnace, i přes zahájení činnosti  CEITEC 
 Lze konstatovat, že postupný nárůst cizinců na MU za posledních 10 let se 

láme  do stagnace po roce 2013, zejména s uvážením počtu cizinců na 

CEITEC právě od roku 2013   ( 79 až 119 v roce 2016) 

 

 bez CEITEC by byl stav cizinců v podstatě stejný ( mírně 

nižší )  jako v roce 2012 ! 
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Cizinci na MU v letech 2007 - 2016 

Základní  komentář ( 3/4 ) 
 

 počet cizinců v posledních 4 letech významněji roste pouze 

na CEITEC, mírně také na PřF, PrF,ESF 
 

 počet cizinců v posledních 4 letech klesá výrazněji  

    na FSS, FSpS a ÚVT 
 

 na ostatních součástech MU je zaměstnáno minimum 

cizinců, kromě Slováků jsou to jen jednotlivci, včetně 

pracovišť typu CZS, CJV  
 

 na rektorátu není, kromě 4 Slováků, žádný jiný cizinec (!), 

tento stav platí v podstatě dlouhodobě 
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Cizinci na MU v letech 2007 - 2016 

Základní  komentář ( 4/4 ) 

 

 na některých fakultách je počet cizinců Slováků podstatně 

převažující počty ostatních cizinců ( LF, FI, ESF ) 

 

 na FSpS ( 4 cizinci ) a ÚVT ( 9 cizinců ) není kromě 

Slováků žádný jiný cizinec 
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Přílohy 

Ostatní tabulky přehledů a další podrobnější grafy jsou vzhledem  

k rozsahu a možnosti porovnání přiložené ve formě excelu.  

 

 cizinci na MU v letech 2007 – 2016 ( k 30.9.) 

 ve fyzických počtech i přepočtených stavech 

 v členění podle fakult, VŠ ústavů a dalších součástí 

 počty cizinců, s nimiž byla uzavřená nějaká forma 

dohody ( DPČ, DPP) 

 grafy k vizualizaci výše uvedených informací 
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Děkuji za pozornost 
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