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"TÁMOP-2.3.2. kiemelt projekt Munkaerő-piaci előrejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok
előrejelzése"
Tisztelt Érdeklődő,
Végéhez érkezett a TÁMOP 2.3.2. kiemelt projekt. Január 15-én tartottuk meg II. kiemelt
szakmai workshopunkat, amely a számos résztvevő hozzájárulásának köszönhetően
eredményesen zárult. A februárban megrendezett utolsó nyilvános workshopunk, valamint a
projekt zárórendezvénye is nagy sikerrel zajlott le. Az ünnepélyes eseményen többek között
Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tartott beszédet, Cseres-Gergely
Zsombor, a kutatás szakmai vezetője pedig hivatalosan is megnyitotta a TÁMOP-2.3.2 kiemelt
projekt keretein belül készült PályaSúgó honlapját, amely így elérhetővé vált mindenki számára.
Üdvözlettel,
Az MTA Közgazdaság - és Regionális Tudományi Kutatóközpont kutatócsapata

Előrejelzés és kormányzati munka - egy lehetséges rendszer elemei és integrációja
- Kiemelt szakmai workshop II.
2013. január 15-én rendeztük meg a TÁMOP 2.3.2 kiemelt projekt soron következő szakmai
workshopját. Az "Előrejelzés és kormányzati munka - egy lehetséges rendszer elemei és
integrációja" című előadás keretében az MTA tudományos munkatársa, Cseres-Gergely
Zsombor tartott prezentációt "Bemutató a hazai munkapiaci előrejelzésekről és lehetséges
kapcsolódásai pontjaikról" címmel. Az ezt követő kerekasztal-beszélgetésen az előrejelzési
rendszerek fejlesztését és a felhasználói igények teljesítésének lehetőségét vitatták meg a
résztvevők.
Az eseményről bővebb információt itt talál.

PÁLYASÚGÓ Nyilvános Workshop IV.
Február 14-én délelőtt került sor utolsó nyilvános workshopunkra. Az eseményen három
előadást hallgathattak meg az érdeklődők, amelyet általános vita követett. Gács János, az
MTA KRTK KTI tudományos főmunkatársa "Munkaerő-piaci előrejelzések a világban: a
készségek (skills) értelmezése és használata" címen tartott prezentációt, Varga Júlia, az
MTA KRTK KTI tudományos főmunkatársa "A népesség iskolázottságának előrejelzése"
témakörről beszélt, Kertesi Gábor, tudományos tanácsadó pedig a "Roma foglalkoztatás
Magyarországon az Életpálya-felmérés szülői mintájának tükrében (2006-2010)" kérdést
járta körül.
Az eseményről bővebb információt itt talál.

Lezárult a projekt, elindult a Pályasúgó honlap
Három év izgalmas kutatómunkája a végéhez érkezett. A "Munkaerő-piaci előrejelzések
készítése, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése" TÁMOP-2.3.2 kiemelt projekt
ünnepélyes záróeseménye "A magyar munkapiac jövője - Kutatás és szakpolitika" címen
került megrendezésre 2013. február 14-én az MTA KRTK KTI szervezésében az Aranytíz
Rendezvényházban. Az eseményen Fazekas Károly főigazgató köszöntője után Pálinkás
József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és Komáromi Róbert, a Nemzeti Munkaügyi
Hivatal főigazgatója mondott beszédet, majd Csapó Benő, a Szegedi Tudományegyetem
intézetvezetője és egyetemi tanára tartott előadást "Az oktatás fejlesztésének tudományos
alapjai" címmel. Ezt követően Cseres-Gergely Zsombor, a kutatás szakmai vezetője
hivatalosan megnyitotta a TÁMOP-2.3.2 kiemelt projekt keretein belül készült PályaSúgó
honlapját, amelyet az alábbi linken keresztül érhetnek el.
Bővebb információt itt és itt talál.
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