1.
2.
3.
4.

5.
6.

Предметна програма од втор циклус студии
Наслов на наставниот предмет
Економија на трудот
Код
MEK 103
Студиска програма
Менаџерска економија
Организатор на студиската
Економски институт - Скопје
програма (единица, односно
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
Академска година/семестар
2017/2018
7.
Број на
7
1 семестар
ЕКТС

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):

10.

проф. д-р Верица Јанеска
доц. д-р Александра Лозаноска
Завршен прв циклус студии (240 кредити)

Генерички компетенции
Со изучување на предметот Економија на трудот, студентите ги осознаваат основните
карактеристики и специфичностите на трудот како фактор на производство, потоа
квантитативните и квалитативните аспекти на расположливата работна сила, како и
особеностите на пазарот на трудот. Притоа, тие се стекнуваат со релевантни сознанија
за понудата и побарувачката на трудот, цената на трудот и платите, заштитата при
работа, колективното преговарање, мобилноста на работната сила и другите аспекти
поврзани со економијата на трудот. Обработката на примери/студии на случај на
студентите ќе им овозможи стекнување на практични знаења за споменатите аспекти и
за реализација на истражувања од областа на економијата на трудот.
Специфичните компетенции се однесуваат на:
 Идентификување на значењето на расположливата работна сила како
детерминанта на деловниот успех и на конкурентската предност на
претпријатијата;
 Осознавање на функционирањето на пазарот на трудот, понудата и
побарувачката на работната сила и можностите за нивно усогласување;
 Согледување на влијанието на цената на трудот и платите врз продуктивноста на
трудот;
 Утврдување на значењето на условите за работа и заштитата при работа, како и
работните односи и колективното договарање;
 Запознавање со политиката на вработување и политиката на пазарот на работна
сила од аспект на економијата на трудот;
 Оспособување на студентите успешно да подготвуваат научни и стручни трудови
од областа на економијата на трудот.

11.

Содржина на предметната програма:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.

Развој и предмет на истражување на економијата на трудот
Вкупно и работоспособно население, расположлива работна сила
Квалитет на трудот: инвестиции во образование/обуки и човечки капитал
Особености на пазарот на трудот и институционални рамки на делување
Понуда на труд
Побарувачка на труд
Утврдување на цената на трудот и алтернативни шеми на плаќање
Платите и продуктивноста на трудот
Услови за работа и заштита при работа
Работни односи, синдикати и колективно договарање
Мобилност на работната сила
Вработеност и невработеност
Политика на вработување и политика на пазарот на работна сила

Методи на учење:
Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни методи
кои вклучуваат самостојни задачи на студентите, презентации и друго.
Вкупен расположлив фонд на време
15 недели
7 ЕКТС х 30 часови = 210 часови
14. Синдикати и колективно договарање
Распределба на расположливо време
12 недели + 3 недели консултации
15. Државата и пазарот на работна сила
30+15+165=210 часови
16. Анализа на вработеноста и невработеноста
Форми
на наставните
15.1. на
Предавања
- теоретска
настава
30
17. Политика
за вработување и политика
пазарот на
работна сила
часови
активности
15.2. Вежби (лабораториски,
15
аудиториски), семинари,
часови
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
60
часови
16.2. Самостојни задачи
55
часови
16.3. Домашно учење
50
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
60
бодови
17.2.
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30
усна)
бодови
17.3.
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за
до 61 бода
5 (пет) (F)
оценување
од 61 до 68 бода
6 (шест) (Е)
(бодови/оценка)
од 69 до 76 бода
7 (седум) (D)
од 77 до 84 бода
8 (осум) (С)
од 85 до 92 бода
9 (девет) (B)
од 93 до100 бода
10 (десет) (А)
Услов за потписи полагање на
Редовност на настава и вежби, проектна задача
завршен испит
Македонски јазик
Јазик на кој се изведува
наставата

21.
22.

Механизми на интерна евалуација
Метод на следење на
квалитетот на наставата
ЛИТЕРАТУРА
22.1.
Задолжителна литература
Ред. Автор
Наслов
Издавач
број
1.
Ехренберг Г. Роналд Модерна економија Магор
Смит С. Роберт
на трудот
(превод од
Владата)
2.
McConnell R. Campbell Suvremena
MATE
Brue L. Stanley
ekonomija rada
Zagreb
3.

22.2.

Grečić V.

Дополнителна литература
Ред. Автор
број
1.
Лејард Ричард и
Калмфорс Ларс
2.
3.

Ekonomija rada

Centar za
izdavačku
delatnost,
Beograd

Наслов

Издавач

Борба против
невработеноста

Арс Ламина

Година
2010

1994
2001

Година
2011

