Finance Think – Институтот за економски истражувања и политики, Скопје, во склоп на
проектот: „Heroes and she-roes”: Знаење за анализа и застапување за еднакви плаќања на
жените и мајките во Македонија“, поддржан од Централноевропската Иницијатива – КЕП
Австрија, распишува

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО ВО РАБОТИЛНИЦА

На тема

„Родов и мајчински јаз во платите: Политики, податоци
и економетриски методи“

Работилницата ќе ги опфати следните теми:


Дефинирање на родовиот и мајчинскиот јаз во платите



Разлики во платите, вработувањето, активноста на пазарот на труд: преглед
на литературата и контекстот на домашните и меѓународните политики и
конвенции во областа



Податоци за родовиот и мајчинскиот јаз во платите: извори и предизвици



Економетриски методи за пресметка на јавозите во платите: ОЛС, Хекман
метод за корекција на селективност, метод на повторени импутации



Методи за декомпозиција на јазовите: Блајндер-Оахака, полупараметриски
и непараметриски методи

За кого е наменета работилницата
Работилницата е наменета за економски студенти од последната година од студирањето,
магистранти и докторанти по економија и статистика, истражувачи во рана фаза од
кариерата (до три години по докторирањето и/или вработувањето). Пожелни се основни
статистички познавања и познавање економетриски софтвер.
Апликации ќе бидат разгледани и од лица кои не спаѓаат во горната дефиниција, но место
ќе биде понудено само во исклучителни случаи.

Административни информации
Работилницата ќе се одржи на 5 Јули во Скопје (точната локација ќе биде соопштена
дополнително) од 10 до 17 часот.
Организаторот ќе овозможи бесплатни материјали, ручек и две кафе-паузи за време на
обуката, како и трошоци за транспорт на учесници надвор од Скопје, во висина на
автобуски билет само со приложена фискална сметка.
Пријава
Пријавувањето на заинтересираните лица е до 28 Јуни 2016 година до 16 часот на
konkurs@financethink.mk со доставување CV и кратко мотивациско писмо. Во просторот за
предмет, задолжително да се наведе „За повик за работилница“.
Пријавите кои ќе пристигнат после рокот или кои нема да содржат мотивациско писмо
нема да бидат разгледувани.
Поддржано од:

