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O programu
•  Unikátní Ph.D. program vytvořený podle vzoru předních univerzit akreditovaný 

Univerzitou Karlovou
•  Po 2 letech intenzivního studia ekonomických teorií a metod studenti získají 

americký magisterský diplom a pokračují v doktorském výzkumu
•   Individuální přístup je zaručen malým počtem přijatých studentů
•  Výzkumné stáže na nejprestižnějších univerzitách po celém světě
•  Studium není zpoplatněno a probíhá v anglickém jazyce
•  Pod vedením lektorů z Academic Skills Center studenti absolvují kurzy 

akademického psaní a prezentačních dovedností
•  Studenti 1.–5. ročníku získávají měsíční finanční podporu s možností 

navýšení na základě skvělého prospěchu

Uplatnění absolventů
• Pracovní příležitosti po celém světě
•  Uplatnění na výzkumných pozicích v institucích veřejné správy 

(centrální banky, ministerstva a vládní poradní skupiny), v mezinárodních 
organizacích, think tancích a v soukromém sektoru 

• Podpora kariérního rozvoje a networkingu

Zápisový týden

• Registrace do prvního ročníku
•  Přípravné kurzy 

(Matematické metody, MATLAB)
• Společenské akce



1. ročník

•  Povinné předměty (mikrokonomie, 
makroekonomie, statistika a ekonometrie)

•  Souhrnné zkoušky

2. ročník

• Povinně volitelné předměty
• Souhrnné zkoušky
• Seminář z výzkumné metodologie
• Asistentská povinnost



Podmínky pro přijetí

Uzávěrka přihlášek: 31. března
Požadavky:
• Výborná znalost matematiky
• Anglický jazyk na úrovni C1
• Předchozí ekonomické vzdělání výhodou
•  Ukončené magisterské studium nebo ekvivalent  

(uchazeči s ukončeným bakalářským studiem se musí zároveň 
přihlásit do magisterského programu Ekonomický výzkum)

3. ročník

•  Státní doktorská zkouška
• Výzkumné semináře
• Zahraniční stáž
• Výuková povinnost

4. ročník

• Doktorský seminář
• Zahraniční stáž
• Výzkumné semináře
• Výuková povinnost
• Obhajoba doktorské práce



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

150

O CERGE-EI

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

Mezinárodní prostředí
•  Studenti z více než 30 zemí a různých oborů: ekonomie, matematika, 

fyzika, informatika, obchod
• Mezinárodní akademický sbor
•  Diskuzní semináře, coffee breaks, 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, 

kanceláře pro studenty

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

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

40
Výzkumníci CERGE-EI 
získali 3 granty od Evropské 
výzkumné rady (ERC) 
– nejprestižnější organizace 
pro podporu excelentního 
badatelského výzkumu 
v Evropě 
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„V CERGE-EI jsem si osvojil silné analytické myšlení, které je 
v moderní ekonomii tak důležité, zároveň jsem zde dostal příležitost 
podílet se na mnoha významných výzkumných projektech zaměřených 
na zlepšení životní úrovně v České republice.“

Jakub Grossman 
Analytik ekonomiky v ČNB

„Absolvování Ph.D. programu zaručuje skvělé předpoklady 
pro uplatnění na celosvětovém ekonomickém trhu.“

Michaela Erbenová 
Náměstkyně ředitele Institutu pro budování kapacit 

v Mezinárodním měnovém fondu

„Prvotřídní Ph.D. program. Jedinečnost CERGE-EI spočívá právě 
v tom, že má studenty na takové úrovni a s tak různorodými 
zkušenostmi.“

Joseph Stiglitz  
Profesor na Columbia University a laureát Nobelovy ceny za ekonomii




