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Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:   FSHJM :  Agrobiznes 

Titulli i lëndës: Ekonomi Bujqësore 

Niveli: Bachelor 

Statusi lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: Viti I re   

Numri i orëve në javë: 3+2 

Vlera në kredi – ECTS: 6 

Koha / lokacioni: Simestri II te 

Mësimëdhënësi i lëndës: Prof.Ass.Dr. Sadik Malolu 

Detajet kontaktuese:  
sadikhmaloku@gmail.com 

 

Përshkrimi i lëndës Ekonomia Bujqësore në sistemin e shkencave 

ekonomike, koncepti, objekti dhe metodat që 

përdoren në sistemin e veprimtarisë prodhuese në 

bujqësi. Definicioni dhe kriteret e klasifikimit të 

prodhimit bujqësor, lidhja e tij me degët e tjera të 

ekonomisë kombëtare. Veçoritë me karakter 

tekniko-teknologjik dhe organizativo-ekonomik të 

prodhimit bujqësor. Organograma e subjekteve 

prodhuese në bujqësi dhe tipare kryesore të tyre. 

Aftësia prodhuese e sektorit bujqësor dhe faktorët 

që e kushtëzojnë atë. Teoritë e zhvillimit bujqësor, 

llojet e sistemeve agrare, faktorët që i kushtëzojnë 

dhe teoritë e qëndrueshmërisë të sistemeve agrare. 

Faktorët themelorë të prodhimit, klasifikimi, 

konsumimi dhe amortizimi i tyre. Faktorët natyrore 

dhe institucional, progresi teknik, efektet e tij. 

Tregjet agrare, degët e përpunimit, roli i  

magazinimit, shpërndarja e produkteve. Nevojat 

dhe të mirat ekonomike, kërkesa konsumatore  dhe 

e tregut, kurbat e Engelit. Oferta bujqësore, faktorët 

që e kushtëzojnë, veçoritë e kërkesë-ofertës në 

bujqësi. Tepricat prodhuese e konsumatore, teprica 

e kërkesës dhe e ofertës.  

Qëllimet e lëndës: Qëllimi i  Ekonomisë Bujqësorë është trajtojë 

faktorët që ndikojnë në zhvillimin e saj, veçoritë e 

prodhimit bujqësor, format e organizimit të 

subjekteve prodhuese në bujqësi, karakteristikat 

rurale të saj, zhvillimet në etapa të ndryshme 

ekonomiko-shoqërore, progresin teknik në bujqesi, 

llojet dhe strukturën e tregjeve agrare, veçoritë e 

kërkesës dhe të ofertës bujqësore për produkte e 

grup-produktesh bujqësore dhe rolin e tyre në 

zhvillimet bujqësore. 
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Rezultatet e pritura të nxënies: 
Pas përfundimit të këtij kursi studentët duhet të jenë 

në gjendje: 

 Të njohin parimet e Ekonomisë Bujqësore si 

pjesë e sistemit të shkencave ekonomike 

 Të kuptojnë faktorët e prodhimit dhe 

mënyrën e përdorimit të tyre 

 Të kuptojë dhe interpretojë teoritë e 

zhvillimit bujqësor si edhe faktorët që 

afektojnë këtë zhvillim, llojet e sistemeve 

agrare, si dhe parimet e qëndrueshmërisë së 

këtyre sistemeve. 

 Të kuptojnë dhe interpretojnë kërkesën dhe 

ofertën e produkteve bujqësore si edhe 

tepricën konsumatore dhe tepricën e 

prodhuesit.  

 Të kuptojë rolin e dhe kontributin e 

ekonomisë bujqësore në zhvillimin 

ekonomik të vendit 

 

 

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

nxёnit tё studentit) 

Aktiviteti  Orë Ditë/javë Gjithësej 

Ligjërata 3 15 javë 45 orë 

Ushtrime teorike/laboratorike 2 15 javë 30 orë 

Punë praktike 1 15 javë 15 orë 

Kontaktet me 

mësimdhënësin/konsultimet 

0.5 15 javë 7.5 orë 

Ushtrime  në teren    

Kollokfiume,seminare 1 15 javë 15 orë 

Detyra të  shtëpisë 0.5 15 7.5 

Koha e studimit vetanak të 

studentit (në bibliotekë ose në 

shtëpi) 

1 15 javë 15 orë 

Përgaditja përfundimtare për 

provim 

1 15 javë 15 orë 

Koha e kaluar në vlerësim 

(teste,kuiz,provim final) 

   

Projektet,prezentimet ,etj    

Totali :    150 orë 

 

Metodologjia e mësimëdhënies:   Metodologjia e mësimdhënies: Leksione, 

Seminare, Detyrë Kursi, Ese, Provime Ndërmjetëse, 

& Përfundimtar. 
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Metodat e vlerësimit: Metodat e vlerësimit dhe kriteret e 

kalueshmërisë: Vlerësimi i parë (kolokium): 15%, 

Seminaret ose angazhime  tjera: 15%, Vijimi i 

rregullt: 10%, Provimi final: 60%, Total: 100% 

Mjetet e konkretizimit/ TI: Tekste, materiale 

suplementare, kompjuterë, projektori, tabela, etj. 

 

 

Literatura bazë:    Christopher 

Ristan,AgriculturalEconomics,University of 

Riding, V.1988 

 Calman – Yang,Principles of Agrcultural 

Economics,Mancester,1993   

 Aleksandar Murarcaliev, Ekonomika na 

Agrarot, Skopje, 1999 

 Frenk Ellis, Peasant Economics , Kembrixh, 

V.1992 

 Favareti G.- Economia Agraria, Padova, 

V.1988 

Literatura shtesë:    Economia dell”Azienda Agraria,  Bologna, 

V.1994 

 Kajtaz  Fazlia, Organizimi i Prodhimtarise 

Bujqesore,Prishtine,V.1997. 

 

Java  

Java e parë: Hyrje ne Ekonomin Bujqesore 

Java e dytë: Toka bujqësore dhe vecoritë e saj 

Java e tretë: Toka bujqësore dhe vecoritë e saj 

Java e katërt: Teorit Ekonomike te familjeve dhe problemet e intehrimeve 

ne Bujqesi 

Java e pestë:   Vlerësimi ekonomik i tokës bujqësore  

Java e gjashtë: Ekonomia fshatare dhe përkufizimi ekonomik i fshatarit 

Java e shtatë:   Teoritë ekonomike të familjeve fshatare 

Java e tetë:   Probleme të integrimit të bujqësisë ne BE 

Java e nëntë:   Teoria e fshatarit qeramarrës dhe Qeramarrja e tokave djerrë 

dhe të pandara 

Java e dhjetë: Pluriaktiviteti në familjet bujqësore fshatare 

Java e njëmbedhjetë: Rajonizimi i prodhimit bujqësor 

Java e dymbëdhjetë:   Përqëndrimi i prodhimit bujqësor 

Java e trembëdhjetë:     Analiza e prodhimit për grup kulturat homogjene 

Java e katërmbëdhjetë:   Strategjia sektoriale dhe zhvillimi bujqësor i vendit 

Java e pesëmbëdhjetë:    Specializimi i Prodhimit Bujëesor 

 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
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Studentët janë të obliguar në vijimin e rregullt në ligjërata,marrin pjese ne vizita 

studimore ne terren(ekskursion). Shkyçja e telefonave celularë,  hyrja me kohë në sallën e 

mësimit dhe mbajtja e qetësisë  në mësim po ashtu janë obligative.  

 

Ushtrimet 

 

Plani i dizejnuar i mësimit:   

 

Java Ushtrimet që do të zhvillohet 

Java e parë:  Hyrje ne Ekonomin Bujqesore 

Java e dytë: Toka bujqësore dhe vecoritë e saj 

Java e tretë:  Toka bujqësore dhe vecoritë e saj 

Java e katërt:  Teorit Ekonomike te familjeve dhe problemet e 

intehrimeve ne Bujqesi 

Java e pestë:   Vlerësimi ekonomik i tokës bujqësore  

Java e gjashtë:  Ekonomia fshatare dhe përkufizimi ekonomik i fshatarit 

Java e shtatë:  Testimi I Ndfermjetem 

Java e tetë:   Probleme të integrimit të bujqësisë ne BE 

Java e nëntë:  Teoria e fshatarit qeramarrës dhe Qeramarrja e tokave 

djerrë dhe të pandara 

Java e dhjetë:  Pluriaktiviteti në familjet bujqësore fshatare 

Java e njëmbedhjetë:  Rajonizimi i prodhimit bujqësor 

Java e dymbëdhjetë:   Përqëndrimi i prodhimit bujqësor 

Java e trembëdhjetë:   Analiza e prodhimit për grup kulturat homogjene 

Java e katërmbëdhjetë:  Strategjia sektoriale dhe zhvillimi bujqësor i vendit 

Java e pesëmbëdhjetë:   Specializimi i Prodhimit Bujëesor 

 


