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Studenti neplatí školné



CERGE-EI je společným pracovištěm Univerzity Karlovy
a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR

Univerzita Karlova 
patří mezi 150 
nejlepších univerzit 
v ekonomii podle 
hodnocení Global 
Ranking of Economic 
Subjects 2022

Absolventi CERGE-EI 
jsou zaměstnáni ve více
než 40 zemích světa

Výzkumníci CERGE-EI  
získali již 3 granty 
od Evropské výzkumné 
rady (ERC) – nejprestižnější 
organizace pro podporu 
excelentního badatelského 
výzkumu v Evropě 

340150

O CERGE-EI

Uplatnění absolventů
•  Kariéra v institucích veřejné správy (centrální banky, ministerstva 

a vládní poradní skupiny), v mezinárodních organizacích, think tancích 
a v soukromém sektoru

•  Vynikající základ pro pozice zaměřené na aplikovaný výzkum

Mezinárodní prostředí
•  Studenti z více než 30 zemí a různých oborů
• Mezinárodní akademický sbor
•  Diskuzní semináře, coffee breaks, mezinárodní food parties, turistické 

výlety, sportovní aktivity, Graduation Gala

Výjimečné prostředí
• V centru Prahy, 5 minut od Václavského náměstí
• Nádherné prostory historického Šebkova paláce
•  Knihovna Jana Kmenty, Multimediální centrum, moderní studovny

www.cerge-ei.cz/maer
maer@cerge-ei.cz +420 224 005 161



O programu

•  Intenzivní dvouletý program akreditovaný Univerzitou Karlovou
•  Individuální přístup je zaručen malým počtem přijatých studentů
• Studium není zpoplatněno a probíhá v anglickém jazyce
•  Kurzy prezentačních a komunikačních dovedností
•  Společenské akce

Podmínky pro přijetí

Uzávěrka přihlášek: 31. března
Požadavky:
• Ukončené bakalářské studium
• Anglický jazyk na úrovni C1
•  Kvantitativní dovednosti a předchozí ekonomické vzdělání výhodou

Zápisový týden

• Zápis do prvního ročníku
•  Přípravné kurzy (matematické  

metody, programování v R)



1. ročník – Zimní semestr

• Aplikovaná makroekonomie I.
• Aplikovaná mikroekonomie I.
• Statistika

1. ročník – Letní semestr

• Aplikovaná makroekonomie II.
• Aplikovaná mikroekonomie II.
• Ekonometrie
• Akademické psaní I.
• Výběr tématu diplomové práce

Psaní diplomové práce



2. ročník – Zimní semestr

•  Povinně volitelné předměty 
zaměřené na aplikovaný výzkum

• Akademické psaní II.

2. ročník – Letní semestr

•  Povinně volitelné předměty 
zaměřené na aplikovaný výzkum

• Diplomový seminář

Obhajoba a promoce



„V tomto programu jsem se naučila zabývat se problémy do hloubky 
a dokonale porozumět základům tak, abych na nich mohla následně 
samostatně stavět. Doporučuji ho všem, kteří se nebojí pořádně zabrat. 
Stojí to za to.“

Monika Neufussová
Business Analytička v KPMG

„Být dobrým vývojářem v Moody’s Analytics vyžaduje mnoho 
dovedností, počínaje technickými schopnostmi až po týmové 
a projektové řízení. CERGE-EI je jedinečným místem, kde jsem se mohl 
ve všech těchto dovednostech zdokonalit. Spolupráce na různých 
skupinových projektech a úzká vazba na odborně kvalifikované 
vyučující umožňují růst neuvěřitelným tempem. Díky každodenním 
výzvám (velmi intenzivního) magisterského programu jsem měl 
jedinečnou příležitost utvářet nejen své dovednosti a myšlení.“

Eugene Kosovan 
Data Scientist v Moody’s Analytics

„Ekonomie je disciplína o tom, jak z omezených možností vytěžit 
co nejvíce. Což se hodí v podnikání, výzkumu, veřejné politice i v životě. 
Obor, ve kterém jsem se rozhodl pracovat, nepřestávám mít rád.“

Filip Matějka  
Ekonom, výzkumný pracovník, člen akademického sboru CERGE-EI


