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“Prvotřídní PhD program. Jedinečnost CERGE-EI spočívá
v tom, že má studenty takové kvality a s tak různorodými 
zkušenostmi.”

     Joseph Stiglitz
     profesor Columbia University
     a laureát Nobelovy ceny
     za ekonomii

PhD program 
Ekonomie
a ekonometrie

3:1 poměr student-učitel

Absolventi jsou zaměstnáni
ve více než 32 zemích světa

Všichni PhD studenti mají nárok na 
měsíční finanční podporu po dobu čtyř let

„

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

UZÁVĚRK A
PŘI H L ÁŠEK:
31. BŘEZNA

PŘIJ Í MÁM E
I TALENTOVAN É 

BAK AL ÁŘE

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
• Unikátní program vytvořený podle vzoru předních západních PhD programů 
 realizovaný ve spolupráci s Univerzitou Karlovou
• Sestává z 2 let intenzivního studia ekonomických teorií a metod, úspěšní studenti 
 získají americký magisterský diplom a poté pokračují ve vlastním PhD výzkumu 
• Velkou výhodou programu je malý počet studentů, který zaručuje individuální přístup
• Od 3. ročníku mají studenti možnost vyjet na výzkumné pobyty na prestižních 
 univerzitách po celém světě
• Pod vedením lektorů z Academic Skills Center studenti absolvují kurzy akademického 
 psaní a prezentačních dovedností v angličtině
• Studenti 1. – 4. ročníku mají nárok na měsíční finanční podporu s možností navýšení 
 na základě skvělého prospěchu
• Studium není zpoplatněno a probíhá v anglickém jazyce

Uplatnění absolventů
• Absolventi programu nacházejí pracovní příležitosti po celém světě
• Uplatnění v mezinárodní akademické sféře, na výzkumných pozicích v institucích 
 veřejné správy (ministerstva, centrální banky) a v mezinárodních organizacích, 
 v soukromém sektoru (banky, pojišťovny, poradenství)
• Podpora kariérního rozvoje a networkingu

Podmínky pro přijetí
Uzávěrka přihlášek: 31. března 
Požadavky
• Výborná znalost matematiky 
• Velmi pokročilá znalost anglického jazyka
• Předchozí ekonomické vzdělání výhodou
• Ukončené vzdělání na úrovni magisterského studia 
 (uchazeči s ukončeným bakalářským studiem se musí zároveň 
 přihlásit do magisterského programu Ekonomický výzkum)

Orientační týden

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

1. ročník

• Povinné předměty 
• Souhrnné zkoušky

2. ročník 

• Povinně volitelné předměty
• Souhrnné zkoušky 
• Doktorský seminář
• Výzkumná, administrativní 
 či výuková stáž

3. ročník

• Doktorská státní závěrečná zkouška
• Výzkumné semináře
• Výzkumný pobyt v zahraničí
• Výuková stáž 

4. ročník

• Výzkumné semináře
• Výzkumný pobyt v zahraničí
• Výuková stáž 
• Obhajoba doktorské práce
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