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 SZEMÉLYI ADATOK RÁCZ Judit  
    +36 20 597 2182        

 judit.racz@tarki.hu   
   

Betöltendő munkakör:    Kutatásszervező  
 

SZAKMAI TAPASZTALAT   

 

 

 
2018. november – 

 
Adatfelvételi projektvezető 
TÁRKI, 1112 Budapest, Budaörsi út 45. 
 Kutatási projektek szervezése, koordinálása, megrendelőkkel való kapcsolattartás 
 Kutatási tervek kialakítása, a lekérdezések nyomon követése 
 Adattisztítás, elemzések készítése 

2017. január – 
2018. november  

Intézeti koordinátor 
Institute for Advanced Studies, Közép-Európai Egyetem (IAS CEU), 1051 Budapest, Nádor u. 9.  
 Az intézet vendégkutatói segítése szakmai tevékenységeikben, szakmai rendezvények 

szervezése (szakmai programtól a pénzügyi adminisztrációig) 
 Nemzetközi kutatási és tudományos projektek szakmai és adminisztratív lebonyolítása 
 Nyilvántartási feladatok, adatbázisok frissítése, kezelése, szervezet 

alaptevékenységének adminisztrációja, honlapszerkesztés 
  

2014. január –  Elemző/ projekttanácsadó 
Szabadúszóként 
 Háttérkutatások, elemzések készítése migrációs/integrációs, emberi jogi és 

oktatási/képzési témákban a témával foglalkozó civil szervezetek valamint intézmények 
számára. 

 Kutatási és képzési/oktatási projektek szakmai lebonyolításában való részvétel: 
tanácsadás, szakmai anyagok készítése témákban, képzések tartása. 

 Projektötletek és projektek szakmai és pénzügyi részének kidolgozása pályázati kiírásokra 
nonprofit szervezetek részére, támogatási lehetőségek feltérképezése és pályázatírás 

2008. június – 
2014. január 

Projektmenedzser, elemző 
Magyar Gallup Intézet, 1033 Budapest, Fő tér 1-3.  
Nemzetközi közvélemény- és piackutatási projektek központi menedzsmentje és elemzések 
készítésében való részvétel az Európai Bizottság, más EU szervek, valamint vállalatok és 
állami szervek számára. 
Feladatkörök többek közt:  
 projekttevékenységek központi koordinálása a résztvevő országokban (27+ ország), 
ügyféllel való kapcsolattartás 
 projektcsapat munkájának koordinálása a szervezeten belül a projekt elejétől a végéig: 
kérdőívszerkesztés és lokalizáció, tesztelés, adatfelvétel/terepmunka, adatok tisztításának, 
kutatási elemzés/technikai riport megírásának felügyelete, illetve ezekben való részvétel 
 kérdőívszerkesztés, kérdőívek lokalizációjának központi irányítása az EU hivatalos 
nyelveire 
 adatelemzés, kutatási jelentések, összefoglalók és prezentációk írása angolul és 
magyarul.  
 belső informatikai rendszerek és folyamatok fejlesztésében való részvétel. 
 

2005. augusztus – 
2008. május 

Projektkoordinátor 
Védegylet Egyesület, 1114 Budapest, Bartók Béla út 19. 
 nemzetközi kutatásszervezés, koordinálás a jövő nemzedékek európai képviselete 

témájához kapcsolódóan 
 kutatómunka és adatgyűjtés, háttértanulmányok készítése 
 érdekképviseleti/lobbitevékenységben részvétel 
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TANULMÁNYOK   

 

 

 
SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK   

 

 

 
 

 workshop- és rendezvényszervezés 
 kiadványszerkesztés 
 projektek adminisztrációja 
 civil jogsegélyiroda szakmai munkájában való részvétel 

 
 

2003. augusztus – 
2005. augusztus 

Oktatáspolitikai elemző és projektkoordinátor, majd nemzetközi koordinátor 
Országos Közoktatási Intézet, 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 

 háttértanulmányok és elemzések írása, szakmai szövegek felkutatása és feldolgozása, 
oktatási adatbázisok összeállítása 

 szakmai rendezvények szervezése, 
 kiadványszerkesztés 
 nemzetközi kapcsolattartás, adminisztráció 

 

2001 – 2007 Szociológus EKKR 7 
ELTE TÁTK, szociológus szak, nappali tagozat 

1997 – 2002 Jogász EKKR 7 
ELTE ÁJK, jogász szak, nappali tagozat 

Anyanyelve magyar 
 

Egyéb nyelvek SZÖVEGÉRTÉS  BESZÉD  ÍRÁS  

Hallás utáni értés  Olvasás  Társalgás  Folyamatos beszéd   

Angol C2 C2 C2 C2 C2 
 C2 - Mesterfokú nyelvhasználó („Euro” nyelvvizsga) 

Olasz B1 B1 B1 B1 B1 
 B1 – Önálló nyelvhasználó 
 Szintek: A1/2: alapszintű felhasználó - B1/2: Önálló felhasználó - C1/2: Mesterfokú felhasználó  

Közös Európai Nyelvi Referenciakeret  

Számítógép-felhasználói 
készségek 

Microsoft Office programok kiváló felhasználói ismerete 
Statisztikai programok (SPSS) kiváló felhasználói ismerete 
Online kérdőív applikációk kiváló ismerete (LimeSurvey, SurveyMonkey) 
Tartalom- és folyamatmenedzsment rendszerek kiváló felhasználói ismerete (Confluence, 
Redmine)  
Online kommunikációs felületek szerkesztésében tapasztalatok (weboldal, Facebook, 
Twitter, stb) 


