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O studijním programu
 
Přišly Vám mikroekonomie, makroekonomie a jejich aplikace na chování spotřebitelů, firem a vlád zajímavé? Chcete své znalosti ještě
rozšířit a posléze nabídnout světu i vlastní vědecká zjištění? Naučíme Vás, jak dělat ekonomický výzkum. Vybavíme Vás k tomu
nejnovějšími poznatky, a prohloubíme Vaši schopnost využívat ekonomické modelování. Jako absolventka či absolvent našeho
programu budete mít možnost uplatnit se například v akademické sféře, centrálních bankách, mezinárodních organizacích,
výzkumných ústavech a agenturách. Tam všude naleznete na významných pozicích naše bývalé studenty. Přijměte tuto výzvu a
studujte Ekonomii v rámci doktorského studia. 
 
Profese
 

Výzkumný pracovník
Akademický pracovník
Vedoucí pracovník ekonomické redakce
Ekonomický analytik
Finanční analytik
Hlavní ekonom

 
Uplatnění absolventa
 
Struktura studia v programu Ekonomie umožňuje, aby se jeho absolventi uplatnili v oblasti pedagogizace ekonomických disciplín, v
ekonomickém výzkumu, v mezinárodních ekonomických organizacích, ve státní správě, v analytických činnostech na makro- i
mikroúrovni, a v ekonomicky zaměřených masmédiích. Vzhledem k širokému teoretickému základu kvalifikace absolventů lze
předpokládat jejich značnou adaptabilitu ve vztahu k jednotlivým činnostem v rámci ekonomie a ekonomiky.
 
Cíle studia
 
Cílem studia je vybavit studenty znalostmi pokročilé mikroekonomické a makroekonomické teorie pro jejich hluboký vhled do
podstaty fungování ekonomických jevů a procesů. Současně jde o to vybavit studenty širokým spektrem metodických prostředků k
poznávání ekonomické reality, které jim umožní orientaci v síti ekonomických vztahů na národní i mezinárodní úrovni. Důležitým cílem
je rovněž vybavit studenty znalostí geneze a vývoje ekonomické vědy, aby dokázali kriticky vnímat a hodnotit ekonomickou teorii a její
hospodářsko-politické implikace v historických souvislostech a proměnách.
 
Odborné znalosti absolventa
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Absolvent doktorského studia v programu Ekonomie je vědomostně a dovednostně vybaven tak, aby byl schopen porozumět
hospodářskému, sociálnímu a politickému životu společnosti, a to v celistvosti a v souvislostech. Na základě tohoto porozumění je
schopen modelovat a analyzovat chování ekonomických subjektů, ať již jde o jednotlivce, domácnosti, podniky nebo vládu v kontextu
dané národní či globalizované ekonomiky.
Studenti studijního programu při absolvování prokazují hluboké a systematické znalosti a porozumění předmětu Ekonomie v rozsahu
odpovídajícímu soudobému stavu poznání.
Dále prokazují hluboké a systematické znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám, které jsou v popředí poznání tohoto
oboru na mezinárodní úrovni, jakožto i výzkumným problémům na pomezí oboru ekonomie s jinými, nejen společenskými, obory.
 
Odborné dovednosti absolventa
 
Absolventi umí navrhovat a používat pokročilé výzkumné postupy v oboru, způsobem umožňujícím rozšiřovat poznání oboru
původním výzkumem. Dále umí rozvíjet a vyhodnocovat teorie, koncepty a metody oboru včetně vymezení oborů nebo jejich zařazení
do širší oblasti.
 
Obecné způsobilosti absolventa
 
Absolventi jsou schopni vyhodnocovat nové poznatky a ideje s přihlédnutím k dlouhodobým společenským důsledkům jejich
využívání. Plánovat rozsáhlé činnosti
tvůrčí povahy a získávat a plánovat zdroje pro jejich uskutečnění. Dále jsou schopni samostatného řešení složitého etického problému
při tvůrčí činností nebo využívání jejích výsledků a srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky
v oboru ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti
Absolventi jsou dále schopni používat své odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v alespoň jednom cizím jazyce,
jakožto i získávat nové odborné
znalosti, dovednosti a způsobilosti vlastní tvůrčí činností a ovlivňovat podmínky a souvislostí vzdělávání ostatních. 
 
Studijní plány
 

forma prezenční (cs)
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