
Průzkum oslovil celkem 7 608 studentů prvních ročníků bakalářského a dlouhého
magisterského studia, kteří nastoupili na MU v roce 2021. Dotazník vyplnilo
celkem 4 674 respondentů, což představuje návratnost 61 %.

Přihlášky na MU:

PRVÁCI NA MU

17 % studentů si v přijímacím řízení
podávalo pouze 1 přihlášku na VŠ, tj.
na MU.
 
Pro 3/4 s více přihláškami bylo
studium na MU prioritní volbou.
 
Ti, co neměli stávající studijní program
jako prioritní, preferovali nejčastěji jiné
studium na MU.
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Jaké dělali přijímačky na MU:
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Oborové testy
Testy Scio

Uznaný prospěch ze SŠ
Uznání olympiády či praxeHlavní přijímací

zkoušky proběhly
online:

1/10 prváků uvedla, že
při přijímacím řízení
čelili komplikacím

Nejčastější důvody ke studiu VŠ:
Výroky s největším podílem
souhlasu (v závorce uveden
součet "určitě ano" + "spíše ano")

Prohloubit znalosti
v oboru, který mne zajímá (97 %) 

Osamostatnit se a rozšířit své
obzory (89 %)

Rozvíjet svou vzdělanost, znalosti
a schopnosti (96 %)
Získat lepší možnosti pro svou
budoucí kariéru (95 %)

13 %
prváků uvádí vliv

pandemie covidu-19
na volbu svého studia
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Bydlení v Brně:
Vlastní byt Jiné
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Odpovědná univerzita:

92 %
považuje za důležité, aby

se univerzita stavěla
aktivně k udržitelnému

rozvoji

Šetrný provoz univerzity            91 %
Podpora dobrovolnictví           88 %
Šíření povědomí o tématu        88 %
Tematický výzkum                82 %
Zapojení do aktivit           76 %
Zařazení do výuky  62 %

Jak by měla univerzita přispívat
k řešení výzev udržitelného rozvoje?

62 %
má obavu, že vlivem distanční výuky
nebude jejich vzdělání dostatečné 

se bojí osamění a ztráty socialních kontaktů
způsobených distanční výukou

Postoj k distanční výuce:
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