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"TÁMOP-2.3.2. kiemelt projekt Munkaerő-piaci előrejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok
előrejelzése"
Tisztelt Érdeklődő,
Egy újabb mozgalmas időszakról számolhatunk be a TÁMOP 2.3.2. kiemelt projekttel
kapcsolatban. Sikernek könyvelhetjük el a "Karrierválasztás és munkapiac, 2012" című III.
nyilvános workshopunkat, amelyet a Budapesti Corvinus Egyetemen rendeztünk meg az október
16-án. Októberben több jelentős hazai médium is foglalkozott a projektünkkel, így a Figyelő
Online, és a HVG.hu is - a kapcsolódó cikkeket alább olvashatja el. A TÁMOP 2.3.2. projektről az
Európai Szakképzésfejlesztési Központ (CEDEFOP) decemberi hírlevele is beszámol majd.
November
19-én
kiemelt
szakmai
workshop-ot
tartottunk
"Előrejelzési
adatok
a
munkaközvetítésben" címmel, amelyen szakpolitika lépviselői, a munkaerőközvetítők és a
kutatók osztották meg nézeteiket az ágazatot érintő legfontosabb trendekről és az érintett felek
közötti együttműködés lehetőségeiről.
Üdvözlettel,
Az MTA Közgazdaság - és Regionális Tudományi Kutatóközpont kutatócsapata

Újabb konferencia a projektről: Eligazodás a munkaerőpiac világában 2012 nyilvános workshop
2012. október 16-án került 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 kezdeményezésére jött létre, immár harmadszor. A pályaválasztás előtt álló fiatalok
és munkaerőpiacban érdekeltek számára neves előadók tartottak előadásokat: többek
között Fazekas Károly, a kutatóközpont főigazgatója, valamint a világszinten elismert
amerikai munkaerő-közvetítő cég, a Kelly Services tanácsadói. A konferenciával
egybekötött sajtótájékoztatón Cseres-Gergely Zsombor ismertette a projekt hátterét és
aktuális állását a sajtó képviselőinek.
A rendezvényhez kapcsolódó Profession.hu-cikket itt olvashatják.
Az eseményről bővebb információt itt talál.

PályaSúgó a hírekben - Cikkek a TÁMOP 2.3.2 kiemelt projektről
Az elmúlt időszakban több jelentős hazai médiumban is megjelent az MTI által összeállított
részletes beszámoló a TÁMOP 2.3.2 kiemelt projekt létrejöttéről és céljairól. A Figyelő
Online és a HVG.hu alábbi cikkeit ajánljuk figyelmébe.
A Figyelő Online cikkét az alábbi linken olvashatja el.
A HVG.hu cikkét az alábbi linken olvashatja el.

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
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.
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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

A TÁMOP 2.3.2 projekt az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (CEDEFOP)
hírlevelében is
Decemberi hírlevelében a TÁMOP 2.3.2 kiemelt projektről hírt ad majd az Európai
Szakképzésfejlesztési Központ (CEDEFOP) is, így kutatásunkat még szélesebb szakmai
közönség ismerheti meg. A Központ egyik fontos feladata, hogy támogassa az Európai
Bizottságot a szakoktatás és szakképzés fejlesztésében, valamint a közös szakoktatási és
szakképzési politika kidolgozásában és megvalósításában.
Bővebb információt az Európai Szakképzésfejlesztési Központról itt talál angol nyelven
"Előrejelzési adatok a munkaközvetítésben" - Kiemelt szakmai workshop a
munkaerőpiac szereplőinek
November 19-én kiemelt szakmai workshop-ot tartottunk "Előrejelzési adatok a
munkaközvetítésben" címmel, amelyen a legnagyobb hazai állásportálok, köztük a Kelly
Services és a Profession.hu képviselői, valamint a Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkatársai
vitathattak meg az TÁMOP 2.3.2 projekt kutatóival a munkaerőpiacot érintő legfontosabb
trendeket, illetve az érintettek közötti együttműködési lehetőségeket.
Bővebb információt itt talál.
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
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