Legfrissebb híreinkért csatlakozzon facebook
oldalunkhoz!

"TÁMOP-2.3.2.
kiemelt
projekt
Munkaerő-piaci előrejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése"

-

Tisztelt Hírlevél-Olvasó,
Az elmúlt egy hónapban ismét érdekes dolgok történtek a TÁMOP 2.3.2. kiemelt projekt háza táján!
Túl vagyunk egy újabb szakmai konferencián és egyre több tanulmány érkezik végső fázisába.
Örömteli hír, hogy elindult a Pályasúgó Facebook oldala is, amely a fiatalok és pályakezdők
számára hozza közelebb a projekt részleteit és megismerteti őket a Pályasúgó információs rendszer
működésével. Márciusi hírlevelünkben áttekintést adunk az Európai Unió, illetve még néhány ország
legfrissebb munkaerő-piaci előrejelzésekhez kapcsolódó tanulmányáról is.
Üdvözlettel,
Az MTA Közgazdaság - és Regionális Tudományi Kutatóközpont kutatócsapata

Nemzetközi Tanulmányok - Legfrissebb munkaerő-piaci előrejelzések néhány
országban és az Európai Unióban
A következőkben számos elemzést gyűjtöttünk össze a világ munkaerő-piaci
előrejelzéseiből. Európa legjelentősebb munkaerőpiacai mellett az Amerikai Egyesült
Államok foglalkoztatottságáról is részletes tanulmányt mutatunk be.
Nemzetközi Tanulmányok - Legfrissebb munkaerő-piaci előrejelzések néhány országban és
az Európai Unióban

Legfrissebb eseményeink: "Munkaerő-piaci előrejelzések, szakmatartalomváltozás és modern elemzési eszközök a tényekre alapozott szakpolitikai döntések
szolgálatában műhelykonferencia"

A TÁMOP 2.3.2. kiemelt projekt keretében szervezett műhelykonferencia célja az volt, hogy
a program vezető szakértői és egyéb előrejelzési projektekben résztvevő kutatók
megosszák egymással a kutatásaik részleteit, különös tekintettel az előfeltevésekre, a
becslési-előrejelzési módszerekre, s az ezekkel kapcsolatos kihívásokra. Az eseményen
előadást tartott többek közt Tóth István János és Semjén András, tudományos
főmunkatársak (MTA KRTK), valamint Csapó Benő intézetvezető egyetemi tanár (SZTE) és
Németh Nándor, a Pannon.Elemző Iroda, Hétfa Kutatóintézettől.
A
konferenciáról
és
előadások
témájáról
bővebb
itt
olvasható:
http://elorejelzes.mtakti.hu/konferenciak/Munkaero-piaci-elorejelzesek-szakmatartalomvaltozas-es-modern-elemzesi-eszkozok-a-tenyekre-alapozott-szakpolitikai-dontesekszolgalataban/31/

A Pályasúgó már a Facebookon is elérhető! Az oldalon az aktuális, a projektet is

érintő hírek és események mellett, a munkaerőpiac fontos kérdéseiről és további
hasznos információkról, könnyed formában tájékozhatnak majd a fiatal
pályakezdők és munkavállalók.
A Pályasúgó Facebook oldalát a http://www.facebook.com/palyasugo linken
találja.
A kutatás az MTA Közgazdaság - és Regionális Tudományi Kutatóközpont TÁMOP-2.3.2.
kiemelt projekt (amely az Európai Unió és a magyar állam támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg) Munkaerő-piaci előrejelzések készítése,
szerkezetváltási folyamatok előrejelzése című programja keretében valósult meg.

Leiratkozáshoz kattintson ide

