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Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

Qëllimet e kursit (modulit) dhe rezultatet e 

pritura:  

Qëllimi përfundimtar i lëndës  Hyrje në 

ekonomi,   është që  t’i pajise studentët me 

teorinë bashkëkohore makroekonomike dhe 

konceptet bazë makroekonomike në mënyrë që 

ata  të jëne në gjëndje t’i kuptojnë dhe te japin 

vlerësimin mbi politikat makroekonomike që 

aplikohen. Poashtu, lënda synon të zhvillojë 

një kuptim më të mirë të koncepteve  

respektivisht variablave makroekonomike, në 

mënyrë që studentët të ngisin njohuritë e tyre 

lidhur me funksionimin e ekonomisë në tërësi. 

 

Pas përfundimit të kësaj lënde studenti do të 

jetë në gjendje që: 

 

1) Të formojë opinionin e tyre ne lidhje me 

situatën makroekonomike duke përdorur 

treguesit dhe variablat makroekonomike. 

 

2) Të vlerësojnë efektet e politikës fiskale dhe 

politikës monetare duke variablat 

makroekonomike në kontekst të situatave të 

caktuara makroekonomike në vend. 

 3) Të vlerësojne efektet e lidhjeve 

ndërkombetare ne ekonomine e vendit. 

 

 

 Metodologjia për realizimin e temave mësimore:  
 

  Ligjërata, 

 Ushtrime,  

 Punë individuale,  

 Punë eksperimentale,  

 Punime seminari,  

 Kollokuiume,  

 punë në grupe etj. 



 

 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 

 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 

 

Vlerësimi në këtë lëndë bazohet në dy teste, 

në provimin përfundimtar dhe në 

seminare.Gjatë vitit do të organizohen 2 teste, 

në provimin përfundimtar si dhe në seminare. 

Secili test duhet të kalohet së paku 51 % të 

poenave total për të kaluar komplet provimin. 

Nota përfundimtare  llogaritet:  

- Poenat në test: 40% 

- Poenat në provim: 50% 

- Poenat nga seminari: 10% 
 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

51% 6 

61% 7 

71% 8 

81% 9 

91% 10 

Obligimet e studentit: 

Ligjërata 
 

 Ushtrime 

 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Java Ligjërata Ushtrime 

1  Hyrje në ekonomi Orët Tema Orët 

Bazat e Ekonomisë 

  Rrallësia dhe efikasiteti: 

Dy çështje bazë në 

ekonomiks 

 Tri problemet bazë të 

ekonomiksit: Çka,Si dhe 

Për kë të prodhohet 

   

2 Elementet  bazë të ofertës dhe 

kërkesës 

 Kerkesa 

 Oferta 

 Ekuilibri i tregut 

   

  

3 Variablat Kryesore 

makroekonomike dhe lidhja mes 

tyre 

 Kërkesa dhe oferta 

agregate  

 Përmbledhja e koncepteve 

bazë në këtë pjesë 
 

   

  

4 Koncepti i konsumit dhe 

kursimit  

    Te ardhurat e 

disponueshme dhe 

funksioni i konsumit  

     Faktorët përcaktues të 

konsumit & investimeve  

   

  

5 Investimet 

 Faktorët përcaktues të 

investimeve 

 Përmbledhja e koncepteve 

bazë ne kete pjesë 
 

   

  

6 Ekuilibri i tregut 

 Kondita e ekuilibrit në 

modelin e thjeshtë 

 Funksioni i konsumit dhe 

kërkesa agregate 
 

 

   



  

7 Vlerësimi  I-rë     

  

8 Shpenzimet dhe të 

ardhurat 
 Teoria e multiplikatorit  

 Pardoksi i Kursimit 

 Përmbledhja e koncepteve 

bazë në këtë pjesë 

   

  

9 Konceptet dhe indikatorët 

bazë te tregut të punës 

 Lëvizja në tregun e punës 

 Papunësia 

 Pasojat ekonomike dhe 

sociale të papunësisë 
 

   

  

10 Llojet e papunësisë 
 

 Ligji i  Okunit 

 Koncepti i normës natyrore 

të papunësisë 

 Përmbledhja e koncepteve 

bazë në këtë pjesë 

   

  

11  

Definimi i inflacionit 

 Llojet e inflacionit 

 Shkaqet e inflacionit 

 Pasojat ekonomike te 

inflacionit 

 

   

  

12 Koncepti i Kurbës të Filipsit 

 Interpretimi i Kurbës të 

Filipsit 

 Kurba  e  Filipsit në 

periudha afatshkurtëra 

   

  

13 Vlerësimi i  II-të     



  

14 Kurba  e  Filipsit në periudha 
afatgjata 
 

 Raporti midis inflacionit 

dhe papunësisë në periudha 

afatgjata 

 Përmbledhja e koncepteve 

bazë në këtë pjesë 
 

   

 
 

 

15 Shkaktaret e cikleve të biznesit 

 Parashikimi i cikleve të 

biznesit 

 Përmbledhja e koncepteve 

bazë në këtë pjesë 
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Vërejtje për studentin: 

- Studentet duhet të respektojnë orarin e ligjeratave, ushtrimeve dhe të jenë të  

vëmendshëm gjatë orës mësimore.  

 


