
Celem projektu jest badanie karier równoległych z cyklu życia jednostki: zawodowej i rodzinnej z wykorzystaniem modeli
przeżycia w podejściu bayesowskim, ze szczególnym uwzględnieniem parametrycznych modeli ryzyk konkurencyjnych. W
ostatnich latach obserwuje się wzrost badań mikrodemograficznych, które skupiają się na badaniu indywidualnych zachowań i ich
uwarunkowań. Proponowane badania należą do tego nurtu.
Kariery stanowiące przedmiot badania realizowane są w tym samym czasie, zatem w poszukiwaniu mechanizmów przyczynowo-
skutkowych istotne jest, oprócz badania każdej z nich z osobna, badanie związków i zależności między nimi. Badane jednostki
można różnicować według cech demograficznych oraz społeczno-ekonomicznych, zatem istotnym elementem podjętego badania
będzie analiza wpływu wybranych cech na karierę zawodową i rodzinną. Analiza karier równoległych zostanie przeprowadzona z
wykorzystaniem wybranych modeli statystycznych, głównie modeli przeżycia w podejściu bayesowskim.  Cykl życia jednostki i 
rodziny obejmuje wiele karier: rodzinną, migracyjną, zawodową i edukacyjną. Niektóre z tych karier realizują się w tym samym
czasie i wpływają na siebie na wzajem, wówczas rozważa się kariery równoległe. Z punktu widzenia kolejności występowania
zdarzeń mogą to być kariery komplementarne lub konkurencyjne. Przykładem karier konkurencyjnych jest kariera zawodowa i
rodzinna.
Obserwowany niższy współczynnik aktywności zawodowej kobiet, niższy wskaźnik zatrudnienia oraz wyższy poziom bezrobocia
wśród kobiet może wynikać z problemów wynikających z łączenia kariery zawodowej z życiem rodzinnym. Kobiety chcące
realizować się zawodowo decydują się na posiadanie dziecka w coraz późniejszym wieku, a w konsekwencji rodzą mniej dzieci.
Próba wyjaśniania obserwowanych zachowań prokreacyjnych, będących wynikiem konkurencyjności karier równoległych:
zawodowej i rodzinnej w kontekście ekonomicznych teorii płodności będzie stanowić przedmiot podejmowanych badań. Problem
łączenia kariery zawodowej i rodzinnej jest tematem bardzo ważnym z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania Państwa,
bowiem według badań uwarunkowania demograficzne Polski będą dla rynku pracy istotnym wyzwaniem. Otrzymane wyniki
mogą stanowić wskazówki dla rozwoju polityki Państwa, w całościowy sposób obejmującej zarówno politykę wzrostu
demograficznego, politykę rodzinną, jak i politykę rozwoju rynku pracy.


