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ECTS kredi 

 
6 Semestri I DYTË 

 
Javët mësimore 

 
15 

 
Orët mësimore   

Ligjërata Ushtrime 

2 1 

Metodologjia e 
mësimit 

 
L igjërata,ushtrime,interaktivitet,seminare 

Konsultime  

 
Mësimdhënësi 

Prof.Ass.Dr.Behxhet Brajshori e-mail bbrajshori@hotmail.com 

Tel. 044507018 

 
Asistenti 

 e-mail  

Tel.  

 

Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

 Ka për qëllim prezentimin e të dhënave  
mjaftueshme dhe të avancuara në lidhje me 
Ekonomiksin publik,lidhjen intergrative në mes të 
të hyrave publike dhe shpenzimeve publike, të 
mirat publike dhe ato të përbashkëta si dhe 
kompozimi i tatimeve . 

Në fund të kursit studentët do të arrijnë njohuritë 
e mjaftueshme për të dalluar Ekonomiksin publik 
nga llojet tjera të ekonomiksit,rëndësinë e të 
mirave publike dhe të burimeve të 
përbashkëta ,si dhe njohuritë mbii nevojën e 
sigurimit të financimit për valorizimin me 
efikasitet të këtyre të mirave publike. 

 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

Ligjërata,ushtrime,seminare etj 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 

Litaratura bazë dhe ajo përcjellëse 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 

 
Punë seminarike 
Provimi përfundimtar 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

10%  

51-60 6 



-Vërejtje:Pikëve të arrijtura nga provimi ,ju 
shtohen pikët e realizuara nga seminari 

61-70 7 

71-80 8 

81-90 9 

91-100 10 

- - 

- - 

Obligimet e studentit: 

Ligjërata:Të jetë i rregullt në ligjërata,të jetë aktiv, 
Të përdor literaturë bazike dhe më të gjërë,të 
rrespektoj kodin e etikes studentore 

 Ushtrime:Të jetë aktiv dhe të marrë pjesë në 

shtruarjen dhe zgjidhjen e problemit. 

 

 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Ligjërata 2 15 javë 30 

Ushtrime 2 15 30 

Konsultime 1 15 15 

Përgaditje për ligjërata 2 15 30 

Përgaditja për seminar 1 15 15 

Përgaditja për provim 2 15 30 

    

    

    

    

    

Vërejtje: 1 ECTS kredi=25  orë angazhim,p.sh nëse lënda i ka 6 ECTS 
kredi student duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 150 orë 

Ngarkesa 
totale: 

 
150 

 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

-Kuptimi i përgjithshëm mbi 
Ekonomiksin Publik, 
-Roli i qeverisë në lidhje me burimet 
publike 

1 ushtrime 1 

  

2. -Politika Fiskale dhe ekonomike, 
-Orientimet e efekteve të politikes 
ekonomike, 

1 ushtrime 1 

  



3. -Poltikika Fiskale në modelin e të 
ardhurës së baraspeshuar, 
-Ekonomia e Hapur 

1 ushtrime 1 

  

4. -Ndërvashmëria në mes politikes 
fiskale dhe asja monetare, 
-Deficiti struktural dhe ciklik 
-Politika fiskale dhe nxitja e ofertës-
modelet. 

1 ushtrime 1 

  

5. Ekonomia e Sektorit publik 
-Eksternalitetet(pozitive dhe 
negative) 
-Eksternalitetet dhe Efikasiteti  i 
Tregut, 
-Ekonomiksi i mirëqenies 

1 ushtrime 1 

  

6. -Zgjidhje private për eksternalitetet 
-Teorema Coase 
-Politikat Publike ndaj 
Eksternaliteteve(Normimi,Taksat 
Pigoviane dhe ubvencionet 

1 Ushtrime  1 

  

7. -Lejet e tregtueshme të ndotjes 
-Ekuivalenca e taksave Pigoviane dhe 
e lejeve për ndotjen 

1 ushtrime 1 

  

8. -Mallrat Publike dhe Burimet e 
përbashkëta 

1 ushtrime 1 

  

9. -Mallrat Publike dhe Burimet e 
Përbashkëta 

1 Ushtrime  1 

  



10. -Kompozimi i sitemit të taskave 1 ushtrime 1 

  

11. -Të ardhurat dhe shpenzimet 1 ushtrime 1 

  

12. -Kufijtë dhe normat e takses 
-Llojet e normave 
-Kontributet 

1 ushtrime 1 

  

13. -Taksat dhe Efikasiteti 1 ushtrime 1 

  

14. -Humbja Neto 
- Barra administrative 

1 ushtrime 1 

  

15. -Taksa dhe drejtësia(Parimet), 
Vija Laffer 

1 ushtrime 1 
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