
 
 

HYRJE NË EKONOMI 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren 

Fakulteti Juridik 

Titulli i lëndës: Hyrje në Ekonomi 

Programi:  Bachelor 

Niveli: Bachelor 

Statusi lëndës: Zgjedhore 

Viti i studimeve: Viti i I-rë,  Semestri i I-rë 

Numri i orëve në javë: 2+1 

Vlera në kredi – ECTS: 4 

Koha / lokacioni: Fakulteti Juridik 

Mësimdhënësi i lëndës: / 

Detajet kontaktuese:  / 

 Mob: /  

 

Përshkrimi i lëndës: Në pjesën hyrëse do të shpjegohen nocionet 

elementare të shkencës ekonomike, siç janë:  resurset 

e limituara,  zgjedhja,  dobia, inputet, outputet, 

shpenzimet, aktivitetet ekonomike, të mirat 

ekonomike etj.  

Pas njohjes me këto nocione do të shpjegohen 

burimet e njohurive ekonomike, parimet e të 

menduarit ekonomik, për të vazhduar me njohjen e 

llojeve të sistemeve ekonomike dhe për të vazhduar 

me shpjegimin e ndërlidhjes në mes ekonomiksit dhe 

të drejtës. 

  

Qëllimi i lëndës: Lënda, “Hyrje në ekonomi”, ka për qëllim: 

të njoftojë studentët me konceptet bazë 

mikroekonomike;  

 të nxit të kuptuarit e vendim-marrjes ekonomike 

dhe faktorëve lidhur me këtë, si analiza margjinale 

dhe kostot oportune;  

 të kuptojnë natyrën dhe funksionimin e tregut të 

produkteve;  

 të kuptojnë natyrën dhe funksionimin e tregut të 

faktorëve;  

 të mësojnë lidhur me “dështimet” e tregut dhe përse 

shteti ndërhyn në jetën ekonomike;  

 të mësohen se si të ndërtojnë, të emërtojnë dhe të 

interpretojnë grafikët dhe diagramet si dhe të dhënat, 



për të përshkruar apo shpjeguar konceptet 

ekonomike;  

 të njihen me „mënyrën ekonomike të të 

menduarit”; 

 të aftësojë studentët për aplikimin praktik të 

njohurive teorike të arritura. 

  

Rezultatet e pritura të nxënies: Aftësitë dhe shkathtësitë që do t'i fitojnë studentët 

pas përfundimit të suksesshëm të kësaj lënde, është 

që:  

 Të kuptoni dhe të përshkruani në mënyra të 

ndryshme të menduarit për fenomenet e 

ndryshme ekonomike (mënyra ekonomike e 

të menduarit);  

 Të përshkruani problemet parësore 

ekonomike me të cilat ndeshet çdo individ: 

pamjaftueshmërinë dhe zgjedhjen;  

 Të përshkruani dhe të analizoni problemet 

bazike ekonomike, terminologjinë (gjuhën e 

ekonomisë) dhe që të zhvilloni logjikën 

racionale ekonomike;  

 Të krahasoni marrëdhëniet në mes mungesës 

së resurseve, vlerës, dobishmërisë, pasurisë 

dhe shpenzimeve. 

 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit (gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё 

nxёnit tё studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithsej 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime teorike/laboratorike 1 1 1 

Punë praktike / / / 

Kontaktet me 

mësimdhënësin/konsultimet 

1 Weekly 15 

Ushtrime  në teren / / / 

Kollokfiume,seminare 1 Semestral 15 

Detyra të  shtëpisë 2 Semestral 1 

Koha e studimit vetanak të studentit 

(në bibliotekë ose në shtëpi) 

5 2 times in a 

week 

10 

Përgatitja përfundimtare për 

provim 

/ / / 

Koha e kaluar në vlerësim 

(teste,kuis,provim final) 

8 2 times in a 

semester 

16 

Projektet,prezantimet ,etj 

  

3 One time in a 

month 

3 

Totali  

 

   

4 ECTS 



Metodologjia e mësimdhënies:   Çdo javë përveç kursit përkatës ligjërues, një pjesë e 

ligjëratave do të ndahet për të forcuar temën duke 

ushtruar ushtrime. 

Metodat interaktive dhe të qasjes komunikuese 

mbizotërojnë në zhvillimin e kurrikulave të kërkuara 

për këtë kurs. 

Ligjërata, diskutime, punë në grupe me përgjegjësi 

të secilit grup, prezantime të detyrave të shtëpisë, 

vlerësim të vazhdueshëm, etj. 

Vlerësimi: Vlerësimi me gojë dhe me shkrim: 

Pjesëmarrja në ligjërata: ………………    10% 

Pjesëmarrja në aktivitete: ………….…….10% 

Testi semestral I: ……………………….. 30%                                     

Puna e pavarur/detyra: ……………..…… 10%                                                       

Vlerësimi final: …………………………..40% 

______________________________________ 

Totali: ……………………………………100% 

 

Literatura  

Literatura bazë:   - Ahmet Mançellari, Sulo Hadëri, Dhori Kule, Stefan 

Qirici, “Hyrje në Ekonomi”, Shtëpia Botuese 

“PEGI”, Tiranë, 2003 

-Mejdi Bektashi & Mr.sc. Nysret Gacaferri: 

Ekonomia - Botimi i dytë i plotësuar, Universiteti i 

Prishtinës, Fakulteti Juridik, Prishtinë, 2005 

 

Literatura shtesë:   - John Sloman, “Economics”, fifth edition, 2003. 

Pindyck & Rubinfeld (2009) Microeconomics. 7th 

edition.  

- Prentice Hall. Wiliam Boyes & Michael Melvi, 

“Microeconomics”, fifth edition, 2002. 

- Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus, 

“Economics”, Seventeenth Edition, 2001.  

- Artikuj nga interneti, revistat dhe shtypi. 

Plani i dizajnuar i mësimit:   

 

Java Ligjërata që do të zhvillohet 

Java e parë: Njohuritë elementare për kuptimin e ekonomisë 

Java e dytë: Funksionet e shkencës ekonomike 

Java e tretë: Burimet e njohurive ekonomike 

 Mendimet ekonomike në periudhën antike 

 Ekonomia pozitive dhe normative si çasje e analizës 

ekonomike 

Java e katërt: Shkenca ekonomike dhe aktivitetet ekonomike  

 Resurset, dobia dhe nevojat 

 Metodat e studimit të ekonomisë 

 Subjektet ekonomike 



 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Studentët janë të obliguar: 

 Studenti duhet të respektojë orarin e ligjëratave dhe të jetë i vëmendshëm në orën 

mësimore; 

 Ti përmbahet të gjitha rregullave edukativo-arsimore; 

 Studenti duhet të jetë i përgaditur për ligjëratë duke qenë të pajisur me librin 

përkatës dhe fletoren për shënime; 

 Në respekt të kolegëve të tyre studentë, ata duhet t’i ndalojnë telefonat personal 

gjatë mësimit; 

 Studenti duhet të jetë pjesëmarrës aktiv në ligjërata; 

 Studenti është i obliguar të paraqesë dhe posedoj  ID kartelën në kolokfiume dhe 

në testin përfundimtar. 

 

 

 

 

 Institucionet ekonomike 

 

Java e pestë:   Burimet dhe llojet e bizneseve (Ekonomia e tregut, ekonomia 

komanduese, ekonomia mikse) 

Java e gjashtë: Rrethgjirimi i kapitalit 

Java e shtatë:   Kollokfium 

Java e tetë:   Oferta dhe kërkesa 

Ligji i kërkesës 

Ligji i ofertës 

Java e nëntë:   Format e avancimit të kapitalit  

Java e dhjetë: Kapitali aksionar dhe dividenda 

Java e njëmbëdhjetë  

 

 

Monopoli dhe llojet e monopoleve 

Java e dymbëdhjetë  

 

 

Paraja dhe funksionet e parasë 

Java e trembëdhjetë  

 

 

Ciklet ekonomike (konjukturale) 

Java e katërmbëdhjetë  

 

Integrimet ekonomike 

 

Java e pesëmbëdhjetë 

 

 

Kollokfium  



Shënim 

 

Pjesëmarrja është parakusht për studentët që dëshirojnë të fitojnë njohuri të duhur të këtij kursi. 

Studentët që ndjekin rregullisht kursin do të jetë në gjendje të marrin pjesë në mënyrë aktive 

në klasë, duke dhënë kontributin e tyre konkret gjatë ligjëratave interaktive dhe gjatë 

ushtrimeve. Prandaj, kontributi i tyre për pjesëmarrje dhe të mësuarit dhe detyrat e tyre do të 

vlerësohen gjatë gjithë semestrit, në përqindje në bazë të kritereve të përcaktuara paraprakisht. 

 

 

 

 


