
Přijímací řízení 

 
Termín přihlášek: 
 do 28.2.2006 

Termín přijímacích zkoušek: 

 1.6.2006  

Poplatek za přijímací řízení: 

 500 Kč 

Přijímací zkoušky mají pouze písemnou část 

1. test z anglického jazyka, 

2. test z matematiky. 

 

Den otevřených dveří 
 

Sobota 14.1. 2006 od 9.00 
v Opletalově ulici č. 26, Praha 1 

 

Podrobnější informace 
 

E-mail: ies@mbox.fsv.cuni.cz 

Internet: http://ies.fsv.cuni.cz 

 

 

 

 

 

Kontakty 
 

 

 

 
Sekretariát Institutu ekonomických studií 

Fakulty sociálních věd University Karlovy 

Adresa: Opletalova 26, 110 00 Praha 1 

Tel.: +420 222 112 330, Fax: +420 222 112 304 

E-mail: ies@mbox.fsv.cuni.cz 

Internet: http://ies.fsv.cuni.cz 

Studenti, kteří Vám rádi poskytnou další informace: 

Pavel Dvořák, e-mail: dvori@click.cz, tel.: +420 777 081 338 

Jana Chvalkovská, e-mail: jana.chvalkovska@gmail.com 

 

 

 
 

Zaměření IES 
Studijní zaměření a styl výuky na IES jsou koncipovány tak, aby  

absolventi  studia  získali  vzdělání,  které  by  bylo  srovnatelné se 

studiem teoretické a aplikované ekonomie na předních světových 

univerzitách. 

Studium bakalářského programu ekonomie trvá tři roky a má za cíl seznámit studenty se 

základními pojmy a teoretickými koncepcemi v ekonomii. Na bakalářský cyklus navazuje dvouletý 

magisterský na pokročilejší úrovni. Předpokládá, že se studenti zajímají o ekonomickou teorii a že jsou 

schopni aplikovat matematiku v oblasti ekonomie. Magisterský cyklus lze studovat ve specializacích: 

Ekonomická teorie, Evropská ekonomická integrace a hospodářská politika a Finance, finanční 
trhy a baknovnictví. Postgraduální, tj. doktorské, teoreticky zaměřené studium, trvá nejméně tři roky a 

je určeno pro studenty, kteří se zajímají o ekonomickou teorii s cílem pracovat v budoucnosti jako 

pedagogové a vědečtí pracovníci. 

Výuka ekonomie na IES byla již od svých počátků koncipována jako výběrová a orientována 
na studenty schopné a ochotné abstraktně analytických úvah. Důraz na abstraktní myšlení, 

podpořený rozvojem instrumentálních matematických znalostí, je jedním z rysů, které odlišují výuku na 

IES od ostatních ekonomických škol. Profil absolventa se tudíž odvíjí nikoliv od manažerských, ale od 

analytických vědomostí a znalostí a od schopnosti samostatně řešit problémy v nejrůznějším prostředí. 

Díky tomu se mnozí z absolventů již zařadili mezi významné osobnosti českého ekonomického dění. 



 

 

 

Přednášející 

 

 

 

� Na přednáškách a seminářích jsou studenti v úzkém kontaktu s nejvýznamnějšími osobnostmi 

působícími v české ekonomické praxi i akademické sféře. Mezi přednášejícími nechybějí bývalí 

zástupci vlády, ČNB, ani ředitelé předních finančních společností, autoři či překladatelé 
ekonomických publikací a profesoři zahraničních univerzit. 

� Řada přednášejících se v současnosti aktivně podílí na tvorbě české hospodářské politiky, čímž 

přináší studentům zajímavý pohled zevnitř. 

� Katedra Evropské ekonomické integrace má ve svých řadách prvního českého ekonoma poctěného 

Evropskou komisí titulem Jean Monnet Professor. 

� Přednášející se se studenty setkávají na různých vědeckých a studentských konferencích, některé 

z konferencí pořádají sami studenti.  
 

 

 

Studijní podmínky 

 

 
 

 

� Na Institutu vládne komorní atmosféra - přednášky a semináře probíhají převážněv užším kruhu 

(v ročníku je průměrně 90 lidí). 

� Osobní vztahy mezi studenty a přednášejícími usnadňují a zpříjemňují spolupráci. 

� Studenti se aktivně podílejí na výzkumných a grantových projektech. 

� Od roku 1999 působí Institut v nově zrekonstruované budově, která patří interiérem 

k nejmodernějším a nejlépe vybaveným univerzitním pracovištím v ČR i v Evropě. Budova se 

nachází v centru Prahy v bezprostřední blízkosti Václavského náměstí, významných 

ekonomických knihoven (CERGE UK, ČNB), kolejí a menzy. 

� Budova bude od zimního semestru pokryta studentům volně dostupnou Wi-Fi sítí. 

� Centrum Prahy je i ideálním místem pro bohatý mimostudijní život. 

 

 

 

Studentské aktivity 

 

 

 

� Ekonomický klub, založený a vedený studenty, pořádá formální i neformální setkání s předními 

odborníky z oboru. Mezi hosty E-klubu patří například zástupci Mezinárodního měnového fondu, 

centrálních a komerčních bank, investičních společností a univerzit. Témata sahají od velmi 

odborných diskusí až po obecné ekonomické debaty. 

� Studenti Institut ekonomických studií mají výrazné zastoupení v Akademicém senátu fakulty, 

což jim umožňuje aktivně prosazovat svoje zájmy. 

� Studentská Komise pro zpětnou vazbu provádí pravidelná dotazníková šetření, při kterých je 

hodnocen styl výuky na Institutu. Za dobu svého působení se stala účinným a respektovaným 

způsobem, jak společně neustále zlepšovat jeho úroveň. 

 

 

Absolventi 

 

� Absolventi Institutu jsou velice žádaní a úspěšní na pracovním trhu, mnozí se stali 

respektovanými akademiky i praktiky, kteří zastávají rozhodující pozice v soukromém i 
veřejném sektoru (Mezinárodní měnový fond, Česká národní banka, Ministerstvo financí...), 

z toho nevyjímaje velké zahraničních korporace (například hlavní ekonom Newton Holding, 

konzultanti McKinsey&Comp. a další). 

� Institut podporuje pokračování magisterského nebo doktorandského studia našich absolventů 

na prestižních zahraničních školách (Chicago, Yale, Cambridge, Oxford, London School of 

Economics, Central European University). 

� V roce 1997 byl založen spolek Alumni, který pořádá pravidelná setkání absolventů. 

 

 

 

Zahraniční kontakty IES 

 

� Rozsáhlé zapojení Institutu do mezinárodní spolupráce (např. program Socrates, mezifakultní na 

meziuniverzitní) a vysoká úroveň studentů umožňuje během studia vyslání více než poloviny 
studentů z každého ročníku na prestižní zahraniční stipendijní pobyty (USA, Velká Británie, 

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Německo, atd.). 

� Institut ekonomických studií má nejvyšší poměr zahraničních a domácích studentů. Řada 

přednášek proto probíhá v anglickém jazyce, což přispívá k zlepšení jazykové vybavenosti 

absolventů. 

� V rámci studijního programu Institutu přednášejí významní zahraniční lektoři (Cornell University, 

Georgetown a další). 


