НАЗИВ КУРСА:
САВРЕМЕНИ ПРОБЛЕМИ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

Кратак
опис курса
Курс се бави разним изазовима у оквиру савремене државе благостања. На
пример, да ли расправе о универзалном основном дохотка означавају напуштање досадашње доктрине таргетирања и окретање социјалних накнада,
а које имају више универзални карактер. Поред анализе социјалних трансфера усмерених ка смањивању сиромаштва, посебна пажња је посвећена
анализи система образовања и здравства. Циљ је да се студенти упознају
са моделима развијеним у оквиру економије образовања и здравства, а који
указују на значај школовања и система здравствене заштите, како на индивидуалном тако и на државном нивоу. Студени ће бити упознати са инструментима за финансирање образовања и здравства, као и критеријумима за
оцену ефикасности и правичности ових система. Током курса, пажња ће бити
посвећена и имплементацији различитих метода како би се оценили ефекти социјалне политике која се односи на социјалну заштиту, образовање и
здравство, али и ако би се креирала предвиђања у вези са могућим ефектима промене социјалне политике. Пре свега, студенти ће се упознати са
анализом трошкова и користи која омогућује процену финансијске исплативости и економске оправданости јавних пројеката и политика које спроводи
држава како би се ресурси алоцирали на начин на који се највише повећава
благостање целог друштва. Студенти ће бити оспособљени да примене кључне теоријске концепте и практичне алате који су од суштинског значаја за
процену активности државе применом техника анализе користи и трошкова,
у условима несавршених тржишта и присуства ризика и неизвесности.

Који су едукативни циљеви програма?
 Упознавање о елементима и типовима социјалне политике;
 Обезбеђивање знања о разлозима за државну интервенцију у образовању и здравству;
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 Пружање теоријске основе за примену различитих методолошких инструмената у изабраним сегментима социјалне политике;
 Пружање увида у могућности примене анализе користи и трошкова
приликом евалуације и креирања политика држава благостања, образовних и здравствених политика.

Која знања ће стећи учесници?





Сиромаштво и неједнакост: дефинисање и мерење
Образовни систем: понуда и тражња за образовним услугама
Здравствени систем: понуда и тражња за здравственим услугама
Ефикасност и правичност у домену социјалне, образовне и здравствене политике.

Реализатор: Јелена Жарковић

Садржај курса
 Концепти (Политичка економија: социјална правда и држава; Економска теорија: државна интервенција у циљу унапређења ефикасности
и правичности;
 Концепти и мерења: благостање, сиромаштво и неједнакост
 Социјални трансфери. Утицај на сиромаштво и неједнакост
 Дистрибутивни ефекти пореске политике
 Тражња за образовањем: теорија људског капитала и алтернативне
теорије
 Понуда образовања: модалитети финансирања образовних услуга
 Креирање и оцена образовних политика: анализа детерминанти
 Теоријске основе анализе трошкова и користи у јавним политикама.
Вредновање нето користи (на основу дејства пројекта на тржиштима
аутпута и инпута).
 Дисконтовање будућих ефеката пројекта и третман инфлације (финансијска нето садашња вредност и интерна стопа приноса)
 Економска анализа - друштвена дисконтна стопа (економска нето садашња вредност и интерна стопа приноса)
 Неизвесност - очекиване вредности и анализа осетљивости; Ризик и
очекивани исходи (опције).
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