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“V tomto programu jsem se naučila zabývat se problémy do 
hloubky a kriticky uvažovat. Je kladen důraz na perfektní 
porozumění základům, aby na nich mohl student následně 
samostatně stavět. Tento program bych doporučila všem,
kteří se nebojí pořádně zabrat. Stojí to za to.“

     Monika Neufussová
     studentka

„
UZÁVĚRK A
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Studenti neplatí školné

3:1 poměr student-učitel

Možnost získat stipendium

CERGE-EI je společným pracovištěm Univerzity Karlovy
a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR
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Univerzita Karlova 
patří mezi 100 
nejlepších univerzit v 
ekonomii podle 2019 
Global Ranking of 
Economic Subjects

Research Papers
in Economics (RePEc)
řadí CERGE-EI mezi
5% nejlepších
ekonomických pracovišť
na celém světě

32   5 %   100

Absolventi jsou 
zaměstnáni ve více 
než 32 zemích světa

O CERGE-EI

Špičkový výzkum
• Publikace akademických pracovníků v předních výzkumných časopisech
• Výzkumné semináře a přednášky pro veřejnost od předních světových 
 ekonomů
• Studenti se podílí na publikační činnosti a výzkumných projektech 
• Vyučující i studenti jsou úspěšní v mezinárodních grantových soutěžích

Pestrá komunita
• Studenti z více než 30 zemí a různých oborů: ekonomie, matematika, 
 fyzika, informatika, business
• Akademičtí pracovníci z více než 17 zemí
• Tematické semináře, coffee breaks, food parties, studentské výlety, 
 sportovní klub, Graduation Gala, Economics Discovery Hub

Výjimečné prostředí
• V centru Prahy, 5 minut od Václavského náměstí
• Nádherné prostory historického Schebkova paláce
• Knihovna Jana Kmenty, Multimediální centrum, studentský klub 
 a studovny



O programu
• Intenzivní dvouletý program s pokročilým kurikulem (společné předměty 
 se studenty programu PhD v ekonomii)
• Absolventi mají možnost pokračovat studiem PhD nebo se uplatnit na 
 výzkumné pozici
• Velkou výhodou programu je malý počet studentů, který zaručuje individuální 
 přístup
• Pod vedením lektorů z Academic Skills Center studenti absolvují kurzy 
 akademického psaní a prezentačních dovedností v angličtině
• Studenti, kteří jsou zároveň přijati do CERGE-EI PhD programu, mají nárok na 
 měsíční finanční podporu
• Studium není zpoplatněno a probíhá v anglickém jazyce

Podmínky pro přijetí
Uzávěrka přihlášek: 31. března 
Požadavky
• Výborná znalost matematiky 
• Velmi pokročilá znalost anglického jazyka
• Předchozí ekonomické vzdělání výhodou
• Ukončené bakalářské vzdělání

Uplatnění absolventů
• Možnost pokračovat ve vlastním výzkumu v programu PhD v ekonomii
• Uplatnění na výzkumných pozicích v institucích veřejné správy 
 (ministerstva, centrální banky), v mezinárodních organizacích 
 a v soukromém sektoru (banky, pojišťovny, poradenství)
• Podpora kariérního rozvoje a networkingu

1. ročník - Zimní semestr

• Makroekonomie I.
• Mikroekonomie I.
• Statistika 

1. ročník - Letní semestr 

• Makroekonomie II.
• Mikroekonomie II.
• Ekonometrie
• Akademické psaní I.
• Výběr tématu diplomové práce

 

2. ročník - Zimní semestr

• Povinně volitelné předměty (např. Veřejné finance, 
 Finanční ekonometrie, Ekonometrie časových řad, 
 Ekonomie práce, Mikroekonometrie, Rozvojová 
 ekonomie, Politická ekonomie)
• Akademické psaní II.

2. ročník - Letní semestr

• Povinně volitelné předměty
• Diplomový seminář
• Červen/Září: obhajoba diplomové práce, 
 státní závěrečná zkouška

Orientační týden

• Registrace do prvního ročníku
• Volitelné přípravné kurzy 
 (Matematické metody, Matlab)
• Společenské akce


