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Ky kurs ka për qëllim përgatitjen e studentëve për të kuptuar se si funksionon tregu i
punës në ekonominë e hapur. Në këtë kurs përdoret teoria ekonomike për të analizuar
ofertën dhe kërkesën për punë, ekuilibrin në tregun e punës dhe vendosjen pagës në treg,
investimi në kapitalin njerëzor dhe kthimi nga ky investim, efektet në tregun e punës
(punësim/papunësi) të politikave të caktuara të tregut të punës etj.
Tema

Javët
Java - I

P R O G RAMI

Java - II

Java - III
Java - IV

Java - V

Java - VI



Njoftimi me planprogramin mësimor të lëndës dhe obligimet
e dyanshme profesor – student




Hyrje në tregun e punës I
Hyrje në tregun e punës II




Tregu i punës dhe inflacioni
Kurba e Philipsit në periudha afatshkurtra dhe afatgjata




Teoria e ofertës së punës I
Teoria e ofertës së punës II




Teoria e investimit në kapitalin human
Disa tregues kryesorë të tregut të punës




Papunësia
Papunësia në Kosovë dhe vendet e rajonit

Java - VII



Testi I-rë Mes-semestral



Modelet e përcaktimit të pagës dhe nivelet e punësimit në
tregjet konkurrente të punës



Produktiviteti i punës

Java - X




Tregu i punës në vendet në tranzicion
Tregu i punës dhe politikat e tregut të punës në Kosovë

Java - XI



Emigracioni dhe efekte në tregun e punës

Java - XII



Testi II-të Mes-semestral

Java - VIII

ARRITSHMËRIA

Java - IX

Qëllimet e kursit (modulit) dhe rezultatet e pritura:
Pas përfundimit të këtij kursi studentët do të jetë në gjendje që:
1. Të kuptojnë se si funksionin tregu i punës,
2. Të kuptojnë lidhjet e tregut të punës me tregjet tjera në kuadër ekonominë
kombëtare dhe ndërkombëtare,
3. Të formojnë opinionin e tyre në lidhje me zhvillimet në tregun e punës dhe
efektin e politikave që aplikohen

LITERATURA

Literatura e rekomanduar
Literatura bazë për këtë kurs është dhënë në vijim:
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2.Avdullah Hoti (2007): Arsimi, tregu i punës dhe emigracioni: Evidencë nga
Kosova, Staffordshire University, Stoke-on-Trent
3.Instituti Riinvest (2003): Tregu i punës dhe papunësia në Kosovë, Prishtinë.
4.Instituti Riinvest (2004): Arsimi dhe zhvillimi ekonomik i Kosovës, Prishtinë,
5.George Borjas (2002): Labor Economics, 2nd Ed., McGraw-Hill, 2002,
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VLERËSIMI
POLITIKAT AKADEMIKE











Ligjërata,
ushtrime,
punë individuale,
punë eksperimentale,
punime seminari,
kollokuiume,
ese,
punë në terren,
punë në grupe etj.







Provimi mbahet me test
Pjesëmarrja dhe angazhimi në mësim: 10%
Puna praktike dhe seminaret 20 %
Testet intermediere (semestrale dhe gjysmësemetrale) (2) 30%
Provimi final 40%

Gjatë këtij kursi do të zhvillohen ligjërata, diskutime, punë në grupe dhe prezantohen
seminare të përgatitura nga studentët. Në të gjitha këto do të përdoren teoria ekonomike
që ofrohet në kuadër të këtij kursi, njohuritë e fituara nga analiza mikroekonomike dhe
makroekonomike, statistika dhe ekonometria për të analizuar zhvillimet në tregun e
punës.
Studentët do të marrin detyra shtëpie për të bërë përmbledhjen e ndonjë artikulli,
problemi apo shkrimi që lidhet më çështjet që trajtohen në këtë kurs. Të dhënat nga tregu
i punës në Kosovë do të përdoren për të ilustruar temat që ligjërohen.
Studentët gjithashtu do të përgatisin një punim seminarik në lidhje me një temë të
zgjedhur paraprakisht. Ky seminar duhet të prezantohet.
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