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Katalin mintegy húsz éve dolgozik az MTA Szociológiai Kutatóintézetében szociológus 

kutatóként. A kutatási témái közé tartozik a munkaerőpiac és munkanélküliség 

problematikája, a foglalkozási diszkrimináció és a társadalmi kirekesztés folyamata, az 

esélyegyenlőség és sokszínűség menedzsment vállalati gyakorlatai, valamint a vállalatok 

társadalmi felelősségvállalásának új tendenciái. Pályafutása során több felsőfokú 

intézményben oktatott (ELTE, International Management Center, CEU Graduate School of 

Business, Nemzetközi Üzleti Főiskola 

főiskolai tanára és a Gazdálkodási és menedzsment szak vezetője. Oktatott tárgyai kö

szerepelnek: Humán erőforrás menedzsment, Humán erőforrás tervezés, Üzleti etika, 

Vállalatok társadalmi felelősségvállalása (CSR).

vezetőjeként rendszeresen végez vállalati felméréseket,

és sokszínűség menedzsment témájában.

 

Kapcsolatfelvétel: tardos.katalin
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