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Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Социјални политики и програми 

2. Код PSM 523 

3. Студиска програма Управување во јавниот сектор 

4. Организатор на студиската 

програма (единица - 

институт, катедра, оддел) 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

Економски факултет - Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор 

6. Академска година/семестар Прва година / 

втор (летен) 

семестар 

 Број на ЕКТС-кредити  6 

8. Наставник Проф. д-р Билјана Ташевска 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 

Наставата треба да ги запознае студентите со улогата и значењето на социјалната држава, социјалните 

политики и програми во решавањето на дадени социјални и економски проблеми. Предметот дава 

економска перспектива на анализата на социјалната политика. 

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни: 

• Да користат економски аргументи за државна интервенција на пазарот и обезбедување различни 

социјални програми; 

• Да ги анализираат основните принципи на мерење на благосостојбата, нееднаквоста, сиромаштијата; 

• Да ги опишат улогата, опфатот и предизвиците на модерните социјални држави; 

• Да дискутираат за одредени прашања поврзани со формулацијата и имплементацијата на политики 

и пргорами поврзани со благосостојбата; 

• Да ги оценуваат и споредуваат различните начини за финансирање на социјалните програми; 

• Да ги евалуираат социјалните политики и програми и нивните импликации врз индивидуалното 

однесување и врз општеството; 

• Да го оценат економскиот импакт на социјалните политики и програми; 

• Да ги препознаат предизвиците и можностите кои напредокот на техонологијата (особено процесот 

на дигитализација) ги поставува пред социјалната држава; 

• Да ги препознаат предизвиците од глобализацијата и од демографските промени за водењето на 

социјалната политика; 

• Да ја анализираат социјалната политика и програми во Северна Македонија; 

• Да ги препознаат најдобрите социјални политики, програми и практики во Европската Унија и 

земјите од регионот; 

• Да го применат нивното знаење врз реални социјални и општествени проблеми во државата и да 

формулираат соодветни препораки. 

11. Содржина на предметната програма:  

• Дефинирање, потекло и развој на социјалната држава; 

• Причини за државна интервенција (ефикасност наспроти еднаквост, пазарен неуспех, социјална 

правда); 

• Дефинирање и мерење на благосостојбата, нееднаквоста и сиромаштијата; 

• Социјални политики и програми областа на здравството, образованието, пазарот на труд, 

социјалната заштита итн.; 

• Финансирање на социјалните политики; 

• Оценување / Евалуација на импактот на социјалните политики и програми; 

• Социјалната политика во ЕУ и во Северна Македонија; 

• Современи предизвици за социјалните политики во услови на стареење на населението и 

глобализација;  

• Дизајнирање и имплементирање на социјалните политики и програми во ерата на информатичкото 

општество; 

• Социјални иновации и претприемништво и вклученоста на приватниот и граѓанскиот сектор во 

обезбедувањето благосостојба на граѓаните. 
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12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, подржани со LCD и 

PowerPoint. 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

6 EKTC x 30 часови =180 часови 

14. Распределба на 

расположивото време 
24+16+40+10+90=180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  24 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториумски), семинари, 

тимска работа.  

16 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  40 

16.2. Самостојни задачи 10 

16.3. Домашно учење - задачи 90 

17. Начин на оценување                                                                                               60+30+10=100 

17.1. Тестови 60 поени 

17.2. Индивидуална работа/проект ( 

презентација: писмена и усна) 

30 поени 

17.3. Активност и учество 10 поени 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкета 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Barr, N. 

 

 

Economics of the 

welfare state, 6th 

edition 

Oxford 

University 

Press 

2020 

 

 

2. Baldock, J., 

Manning, N., 

Vickerstaff, S. 

And Mitton, L. 

(eds.) 

Social policy, 4th 

edition 

Oxford 

University 

Press 

2011 

3. Le Grand,  

J., Propper, C. 

and S. Smith 

The economics of 

social problems, 4th 

edition 

Palgrave 

Macmillan 

2008 

     

4. Castles, F.G,  

Leibfried,S., 

Lewis, J., 

Obinger, H. and 

Pierson, C. (ed.) 

The Oxford 

Handbook of the 

Welfare State 

Oxford 

University 

Press 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Garland, D. The Welfare State: A 

Very Short 

Introduction 

Oxford 

University 

Press 

2016 
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2. Кенет, П. (ур.) Прирачник за 

компаративни 

социјални 

политики 

Арс Ламина 

ДОО 

2012 

3. Лич, Џ. Курс за јавна 

економија 

Арс Ламина 

ДОО 

2016 

4.  Одбрани статии и 

студии на случај 

  

 

  


