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Назив на предметот: 

Економија на труд 

Ниво: 

Прв циклус 

Година: 

Прва 

Семестар:  

Втор 

Број ЕКТС кредити:ж7 

 

Статуст: 

изборен 

Број часови неделно:  

4+2 

Вкупен број часови:  

Предметен наставник: Проф. д-р Димитар Николоски 

1. Цел на предметот Да ги запознае студентите со основните концепти на економијата 
на труд како наука за функционирањето на пазарот на труд. 
Поконкретно, преку овој курс студентите ќе стекнат основни 
познавања за однесувањето на работодавачите и работниците во 
поглед на фромулирање на платите, цените, профитот и други 
нематеријални аспекти на работниот однос како што се работните 
услови. При тоа, од аспект на позитивната економија ќе бидат 
користени економски анализи со цел да се објасни однесувањето 
на актерите на пазарот на труд, додека од аспект на нормативната 
економија ќе бидат третирани одередени прашања сврзани за 
политиките на пазарот на труд. 

2. Распоред на 
предавања, вежби и 
континуирано 
оценување 

Прва недела 
Општ преглед на пазарот на труд 
Втора недела 
Побарувачка за труд и нејзина еластичност 
Трета недела 
Резистентност на пазарот на труд 
Четврта недела 
Понуда на труд и донесување индивидуална одлука да се работи 
Петта недела 
Понуда на труд од аспект на семејството и животниот циклус 
Шеста недела 
Компензирачки разлики во платите 
Подготовка за прв колоквиум 
Седма недела 
Инвестирање во човечки капитал и пазарот на труд 
Осма недела 
Мобилност на работната сила и ефектите врз пазарот на труд 
Деветта недела 
Детерминанти на платите и продуктивноста во рамките на 
компанијата 
Десетта недела 
Сегментација на пазарот на труд 
Синдикално организирање  
Единаесетта недела 
Невработеност на пазарот на труд 
Нееднаквост во заработките 
Дванаесетта недела 
Презентации на семинарски работи 
Подготовка за втор колоквиум 



3.Систем на континуирано 
оценување 

Форми Поени 

 1. колоквиуми Макс. 80 80 
 2. семинарски труд 

Макс. 10 
10 

 3. изработен или реализиран проект  
 4. самостојна (домашна) работа  
 5. присуство 

Макс. 10 
5 

 6. активност 5 
 7. менторство на други студенти 

Макс. 5 
 

 8. освоени награди и пофалници  
 9. учество на семинари и симпозиуми  
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