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"TÁMOP-2.3.2. kiemelt projekt Munkaerő-piaci előrejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok
előrejelzése"
Tisztelt Hírlevél-Olvasó,
Ismét érdekes információkkal szolgálhatunk a TÁMOP 2.3.2. kiemelt projekttel kapcsolatban. A
májusi második nyilvános pécsi workshopunk sikerére való tekintettel, ismét megrendezzük a
"Karrierválasztás és munkapiac, 2012" című konferenciánkat, amelynek helyszíne ezúttal a
Budapesti Corvinus Egyetem lesz október 16-án. Hírlevelünkben arról is beszámolunk, hogy a
HRportal.hu honlap nemrég interjút jelentetett meg a projekt szakmai vezetőjével, Galasi
Péterrel, aki minden fontos tudnivalót megosztott az olvasókkal a Pályasúgóról. Kiderül az is,
hogy milyen szerepet játszik a projekt a Készségigények- és Hiányok Obszervatóriumainak
Hálózatában, és hogy mi is a célja ennek az egész Európára kiterjedő információs rendszernek.
Ezen kívül olvashatnak egy interjút Fazekas Károllyal, az MTA KRTK főigazgatójával, aki a projekt
céljairól és várható eredményeiről beszélt a Munkaügyi Szemlének.
Üdvözlettel,
Az MTA Közgazdaság - és Regionális Tudományi Kutatóközpont kutatócsapata

Legfrissebb eseményeink: Eligazodás a munkaerőpiac világában 2012- konferencia,
nyilvános workshop
201. október 16-án kerül megrendezésre a Budapesti Corvinus Egyetemen a TÁMOP 2.3.2
kiemelt projekt III. nyilvános workshopja. A "Karrierválasztás és munkapiac, 2012 Workshop és tippek pályaválasztás előtt állóknak és munkakeresőknek" című konferencia
az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi
Intézet (MTA KRTK KTI) kezdeményezésére jöhet létre, immár harmadszor. A
pályaválasztás előtt álló fiatalok és munkaerőpiacban érdekeltek számára neves előadók
tartanak majd előadást: többek között Fazekas Károly, az MTA KRTK KTI főigazgatója, vagy
például a világszinten elismert amerikai munkaerő-közvetítő cég, a Kelly Services
tanácsadói.
A regisztrációról és a Pályasúgóról bővebb információt itt talál.

Pályasúgó: előre jelzi, milyen szakmát válasszunk - A HRportal.hu interjúja Dr.
Galasi Péterrel
"Az MTA-KRTK-KTI kutatás-sorozatának keretében olyan honlap készül, amelynek
segítségével a pályaválasztás előtt álló fiatal megtudhatja, milyen egzisztenciális
körülmények közt élhet az adott szakma gyakorlójaként. A módszertan abban is segít, hogy
a szakma-csoportok közti mozgást előre vetítse, illetve a regionális különbségekre fel
lehessen készülni. A program a közeli ismerősök jóakaratát túllépve ad tárgyszerű
segítséget." A Pályasúgó működési elveiről Galasi Péter kutató, a projekt szakmai vezetője
beszélt a HRportal.hu-nak.
A HRportal cikkét az alábbi linken olvashatja el:
HRportal cikk

A T 2.3.2 projekt az Európai Készségpanorámában
Cseres-Gergely Zsombor, a T 2.3.2 projekt szakmai vezető helyettese, Czomba Sándor
foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár megbízásából, Magyarország egyik képviselője
az Készségigények- és Hiányok Obszervatóriumainak Hálózatában. A Hálózat elsődleges
célja az, hogy egy egész Európára kiterjedő információs rendszert hozzon létre, amely
elérhetővé teszi az egyes tagállamokban található előrejelzési eredményeket, adatokat és
azok értelmezését. Az Európa 2020 stratégia zászlóshajó-kezdeményezése keretében
végzett fejlesztés végterméke, az Európai Készségpanoráma várhatóan 2013 elején lesz
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elérhető. A
Készségpanoráma Magyarországra vonatkozó része nagymértékben
támaszkodik a T 2.3.2 projektben készült előrejelzési eredményekre és általában
felhasználja az itt készült információs rendszer tanulságait is.
Bővebb információt a Hálózatról magyarul és angolul itt talál:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=958&langId=hu
http://ec.europa.eu/education/news/news2675_en.htm
Munkaerő-piaci prognózis készül - Interjú Fazekas Károly főigazgatóval
A "Munkaerő-piaci előrejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése" című,
TÁMOP-2.3.2-09/1-2009-0001 jelzésű, a szakma kutatóinak nagy részét megmozgató
kiemelt projekt megvalósításának derekán járunk. A Munkaügyi Szemle interjújában az
MTA KRTK főigazgatója, Fazekas Károly beszél e nagyszabású munka céljairól és várható
eredményeiről.
Az interjú elolvasható az alábbi linken.
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.
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