НАЗИВ КУРСА:
ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА И ТРЖИШТА РАДА

Кратак
опис курса
Циљ програма је да се полазници опреме знањима и алатима за спровођење
економске анализе политике запошљавања и тржишта рада, као и за практичну примену политике запошљавања као саставног дела опште економске
политике, те да се упознају са активним и пасивним политикама тржишта рада
као непосредним облицима јавнополитичке интервенције на тржишту рада.
Контекст анализе почиње од теоријско-апстрактног образложења разлога за
интервенцију и начина интервенције, затим се помера према стилизованим
искуствима развијених тржишних привреда, преко конкретних искустава економских групација (као што је нпр. Европска унија) и појединих земаља, да
би се на крају фокусирао на Србију, на коју ће се односити и студије случаја
и већина практичних примера. Циљ је такође да се полазници оспособе за за
праћење и научну евалуацију активних програма тржишта рада.
На крају програма очекује се да полазници буду у стању да изолују утицај
мера опште економске политике на исходе на тржишту рада идентификујући
одговарајуће трансмисионе механизме. Они ће бити опремљени и знањима о
основним активним и пасивним политикама тржишта рада, њиховим теоријским ефектима и искуствима у емпиријској примени у различитим институционалним контекстима. Посебно, они ће бити упознати са еволуцијом активних
и пасивних политика и програма тржишта рада у Србији, са креаторима и
носиоцима јавне политике у овом домену и институцијама надлежним за њихово спровођење, посебно са радом Националне службе за запошљавање.
Они ће бити у стању да критички разматрају креирање политике и овладаће
знањима о праћењу и научној квази-експерименталној евалуацији спроведених програма у овом домену.

Који су едукативни циљеви програма?
 Оспособљавање студената за анализу политике запошљавања и тржишта рада, као и за практичну примену политике запошљавања као
саставног дела опште економске политике.
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 Упознавање са активним и пасивним политикама тржишта рада као
непосредним облицима интервенције на тржишту рада.
 Контекст анализе почиње од теоријско-апстрактног образложења разлога за интервенцију и начина интервенције, затим се помера према
стилизованим искуствима развијених тржишних привреда, преко конкретних искустава економских групација (као што је нпр. Европска
унија) и појединих земаља, да би се на крају фокусирао на Србију.

Која знања ће стећи учесници?
 Систематска знања о месту и главним елементима политике запошљавања у ширем и ужем смислу
 Неопходна знања о статистици и индикаторима тржишта рада
 Овладавање техникама праћења и научне евалуације активних програма тржишта рада.
Реализатор: Михаил Арандаренко

Садржај курса
 Разлози за интервенцију на тржишту рада и ограничења интервенције
 Политика запошљавања као део опште економске политике. Политике
тржишта рада као део политике запошљавања
 Теоријска анализа активних политика тржишта рада. Класификација
политика тржишта рада према ОЕЦД-у и Евростату..Разлике у примени
политика тржишта рада по земљама.
 Евалуација активних политика тржишта рада и главни емпиријски резултати. Основи квази-експерименталних евалуација тржишта рада и
практичан рад са подацима
 Основи квази-експерименталних евалуација тржишта рада и практичан рад са подацима
 Стратегија запошљавања и политике тржишта рада у Европској унији.
Будућност рада и прилагођавања институција и политика.
 Стратегија запошљавања у Србији, Активни програми тржишта рада у
Србији. Пасивни програми тржишта рада у Србији. Будућност рада и
прилагођавања институција и политика у Србији.
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