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Përshkrimi i lëndës

Ky kurs ka për qëllim që studentëve tu ofrojë një
kornizë teorike dhe modele aplikative në bazë të të
cilave mund të analizohen forcat/faktorët që
përcaktojnë zhvillimet në kapitalin njerëzor. Kapitali
njerëzor konsiston në aftësitë dhe shkathtësitë e
personave që mund të përdoren në mënyrë produktive
në procesin e punës. Në këtë kurs përdoret teoria e
ekonomiksit për të analizuar sjelljet e individëve në
lidhje me investimin në arsim dhe trajnim dhe
përgjithësisht në përmirësimin e shkathtësive dhe
aftësive të tyre, normën e kthimit nga investimi në
arsim, efektet makroekonomike dhe mikroekonomike
të arsimit etj. Po ashtu analizohen edhe politikat që
ndikojnë në zhvillimin e kapitalit njerëzor. Kursi do të
ofrojë një analizë kritike të debateve aktuale rreth rolit
makroekonomik dhe mikroekonomik të kapitalit
njerëzor.

Qëllimet e lëndës:

Ky kurs ka për qëllim që:
1. Studentëve tu ofroj një vështrim kritik mbi procesin
e krijimit të kapitalit njerëzor në kushtet e
ekonomisë së hapur,
2. Të ofrojnë analizë kritike lidhur me efektin
mikroekonomik dhe makroekonomik të kapitalit
njerëzor në kuadër të ekonomisë kombëtare,
3. Të ofrojnë vështrim kritik mbi politikat e krijimit të
kapitalit njerëzor në vend.
Pas përfundimit të këtij kursi studentët do të jetë në
gjendje që:
1. Të jenë në gjendje të konceptojnë dhe të ofrojnë
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Literatura shtesë:

analizë kritike të ekonomiksit të kapitalin njerëzor,
si në aspektin makroekonomik ashtu edhe
mikroekonomik,
2. Të formojnë opinionin kritik në lidhje me efektin e
politikave për zhvillim të kapitalit njerëzor.
Në përputhje me statusin e UP.
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Java e parë:
Java e dytë:
Java e tretë:
Java e katërt:
Java e pestë:
Java e gjashtë:
Java e shtatë:
Java e tetë:
Java e nëntë:
Java e dhjetë:
Java e njëmbëdhjetë:
Java e dymbëdhjetë:

Hyrje në ekonomiksin e kapitalit njerëzor
Makroekonomiksi i kapitalit njerëzor dhe efekti në rritjen
ekonomike
Kapitali social dhe rritja ekonomike
Diskutime/seminare
Mikroekonomiksi i kapitalit njerëzor dhe diferenca në paga
Ekonomiksi i arsimit: Teoria dhe metodologjia
Ekonomiksi i arsimit: Evidencë mbi normën e kthimit nga kapitali
njerëzor
Diskutime/seminare
Politikat e krijimit të kapitalit njerëzor
Kapitali njerëzor dhe politikat e arsimit në vendet në tranzicion
Kapitali njerëzor dhe politikat e arsimit në Kosovë
Diskutime/seminare
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