
Projects in  
Applied Economics  
for Talented Students 2017

Projects in Applied Economics is  
a free research program designed  
for talented high school students who wish  
to gain a deeper understanding of economics and learn to apply research methodology. 

• Fully organized and hosted by CERGE-EI  (September – December)
• Tutoring provided by CERGE-EI PhD students and alumni who have worked  

with leading scholars and researchers in their field
• Prize awarded to the group that provides the best research work
• Supported by the Czech Ministry of Education, Youth, and Sports

Ideal participants
• High school students in their last three years of study
• Eager to learn research methods and pursue their own research
• Focused on mathematics, able to comprehend new concepts easily 
• Sufficient users of English 

Program structure (12 weeks)
• Learn the basics of economics and research methods (weeks 1 – 5)
• Pursue a supervised research project based on real data (weeks 6 – 10)
• Participate in a presentation skills workshop (week 11)
• Present your research results and get feedback on your work (week 12)

Research topics for 2017 can be found at www.cerge-ei.cz/highschoolers or FB page.

How to apply
Fill in the online application by the application deadline on September 18, 2017.  
If you have an English certificate, please send us a scan at cergeei@cerge-ei.cz. 

Should you have any questions, let us know. We are looking forward to your ideas!

„The project was interesting and rewarding. It gave me a better idea of how economics and statistics are used in 
real life. I gained a key knowledge base of how statistics works, which will greatly help in my future studies and 
at university.“  (Jakub, student, 2016 projects participant)

http://www.cerge-ei.cz/highschoolers
https://www.facebook.com/events/149247135657373/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A139664717571%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A139664717571%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM2dt6yL3YB94lqiXUuwS76aiesAj9nPBsBkWpRpuzYSnqzg/viewform
mailto:cergeei%40cerge-ei.cz?subject=


Projekty  
v aplikované ekonomii  
pro nadané studenty 2017

Projekty v aplikované ekonomii představují  
bezplatný výzkumný program pro nadané  
středoškoláky, kteří chtějí do hloubky  
porozumět ekonomii a naučit se použít výzkumnou metodologii v praxi.

• probíhá od září do prosince v Praze na CERGE-EI, které jej organizuje 
• výuku a vedení zajišťují doktorští studenti a absolventi CERGE-EI, kteří spolupracují s 

předními akademiky a výzkumníky v oboru
• nejlepší skupině studentů je v závěru kurzu udělena cena 
• projekt podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Můžete se přihlásit
• jste-li studentem střední školy v posledních třech letech studia 
• chcete se naučit výzkumné metody a věnovat se vědeckému výzkumu
• zajímá vás matematika a máte logické myšlení
• máte dostatečnou úroveň angličtiny

Co se v programu naučíte (12 týdnů)
• základy ekonomie a výzkumných metod (1.-5. týden)
• s odbornou pomocí vytvoříte vlastní výzkumný projekt založený na skutečných datech  

(6.-10. týden)
• zúčastníte se workshopu o odborných prezentačních dovednostech v angličtině (11. týden)
• představíte výsledky vašeho výzkumu a získáte na ně zpětnou vazbu (12. týden)

Výzkumná témata pro rok 2017 najdete na www.cerge-ei.cz/highschoolers nebo na FB stránce. 

Jak se přihlásit
Do 18. září 2017 vyplňte online přihlášku.
Pokud máte nějaký certifikát z anglického jazyka, pošlete nám jeho scan na cergeei@cerge-ei.cz. 

Pokud máte nějaké otázky, rádi vám na ně odpovíme. Těšíme se na vaše nápady!

„Díky tomuto projektu jsem si lépe představil, jak se ekonomie a statistika používá ve skutečném životě. 
Myslím, že jsem získal zásadní znalosti týkající se statistiky, které mi výborně pomůžou při mém budoucím 
studiu na univerzitě.”  (Jakub, účastník programu v roce 2016)

http://www.cerge-ei.cz/highschoolers
https://www.facebook.com/events/149247135657373/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A139664717571%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A139664717571%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM2dt6yL3YB94lqiXUuwS76aiesAj9nPBsBkWpRpuzYSnqzg/viewform
mailto:cergeei%40cerge-ei.cz?subject=

