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2. Qëllimet e kursit
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
tregun e punës në kushtet e globalizimit të tregjeve të punës dhe kapitalit. Në këtë kurs
përdoret teoria ekonomike në përgjithësi dhe e ekonomiksit të punës në veçanti për të
analizuar sjelljet e ofertën dhe kërkesën për punë, ekuilibrin në tregun e punës dhe
vendosjen pagës në tregje konkurrente dhe jo-konkurente, vendimet për investim në
kapitalin njerëzor dhe kthimi nga investimi në arsim, efektet në tregun e punës dhe në
veçanti në nivelin e punësimit dhe papunësisë të politikave të caktuara të tregut të punës,
sjelljen e institucioneve të ndryshme të tregut të punës siç janë sindikatat, politik-bërësit
etj. Kursi do të ofrojë një analizë kritike të debateve aktuale rreth globalizimin dhe
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efekteve të tij në internacionalizimin e tregut të punës. Në veçanti do të analizohen
efektet e migracionit në tregun e punës me theks në efektet në vendin origjinë.

3. Rezultatet e pritura të nxënies
Pas përfundimit të këtij kursi studentët do të jetë në gjendje që:
1. Të ofrojnë një vështrim kritik mbi mënyrën e funksionimit të tregut të punës në
një ekonomi të hapur,
2. Të jenë në gjendje të konceptojnë dhe të ofrojnë analizë kritike të lidhjeve të
tregut të punës me tregjet tjera në kuadër
ekonominë kombëtare dhe
ndërkombëtare,
3. Të formojnë opinionin kritik në lidhje me efektin e politikave të tregut të punës që
aplikohen në vend,
4. Të jenë në gjendje të kuptojnë dhe të ofrojnë analizë kritike të efekteve të
globalizimit të tregjeve të punës.
4. Ligjërata - temat













Migracioni i fuqise punetore: teoria dhe praktika
Globalizimi
Globalizimi dhe përvojat e vendeve ish socialiste
Teoria e ofertës së punës në periudha afatshkurtra
Seminari 1
Teoria e kërkesës për punë
Ekuilibri në tregjet konkurente dhe jokonkurente të punës
Produktiviteti i punës
Tregu i punes dhe inflacioni
Seminari 2
Teoria
e
investimit
në
kapitalin
Cilësia e forcës punëtore
Seminari 3

njerëzor

5. Literatura bazë
Literatura bazë për këtë kurs është dhënë në vijim:
1. George Borjas (2002): Labor Economics, 2nd Ed., McGraw-Hill, 2002,
2. Adnett, Nick (1996): European Labour Market, Analysis and Policies; Addison
Wesley Longman Limited, New York
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3. Polachek, S. And Siebert, W. (1999): The Economics of Earnings, Cambrigde
University Press
4. Sapsford, D. And Tzannatos, Z. (1993): The Economics of the Labour Market,
The Macmillan Press Ltd.
5. Stefan Qirici (2005): Ekonomiksi i punës, Morava, Tiranë
6. Avdullah Hoti (2007): Education, labour market and emigration: Evidence from
Kosova, Staffordshire University, Stoke-on-Trent, PhD thesis
7. Avdullah Hoti (2007): Labour Market Transformation and Implications For
Unemployment In Transition Economies: Experiences from South Eastern
European Countries and Lessons for Kosova, Staffordshire University, Stoke-onTrent, MA disertacion
8. Instituti Riinvest (2003): Tregu i punës dhe papunësia në Kosovë, Prishtinë.
9. Instituti Riinvest (2004): Arsimi dhe zhvillimi ekonomik i Kosovës, Prishtinë,
10. Selmanaj, S. (2006): Globalizimi dhe tranzicioni: Dilemat dhe sfidat; Riinvest
Institute, Prishtinë
6. Metodat e vlerësimit:
Në përputhje me statusin e UP.
“H.P”
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6. ILO (2002): Key Indicators of the Labour Market 2001-2002; International
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