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a  Hyrje në Makroekonomi. Ekuilibri Makroekonomik.  Konsumi dhe investimet. Shpenzimet dhe të 
ardhurat. Diskutime dhe vlerësimi i parë intermediar. Ciklet e biznesit dhe rritja ekonomike.  
Inflacioni.  Papunësia. Raporti Inflacion Papunësi.  Diskutime dhe vlerësimi i dytë intermediar. 
Paraja dhe sistemi bankar. Banka Qendrore dhe politika monetare. Politika fiskale. Marrëdhëniet 
ekonomike ndërkombëtare. Diskutime dhe vlerësimi i tretë intermediar. 
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Ky kurs ka për qëllim tu ofrojë studentëve konceptet kryesore lidhur me funksionimin e ekonomisë 
nacionale dhe ndërkombëtare dhe politikave ekonomike në zbatim. Në pjesën e parë të trajtohen 
çështjet bazike të makroekonomisë si: kërkesa agregate, oferta agregate, investimet,  bruto 
produkti vendor (GDP) si dhe agregatet e tjerë makroekonomikë. Trajtimi i këtyre temave 
mundëson që në pjesën e dytë të kursit të diskutohen çështjet që kanë të bëjnë me inflacionin, 
papunësinë, rritjen ekonomike, funksionimin e sistemit bankar dhe lidhjet ekonomike 
ndërkombëtare. Në këtë kurs trajtohen edhe politikat dhe instrumentet e ndërhyrjes së shtetit në 
ekonomi  
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Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të jetë në gjendje që: 
Pas përfundimit të këtij kursi studentët do të jetë në gjendje që:  
1.Të formojnë opinionin e tyre në lidhje me situatën ekonomike në vend dhe problemet e 
rritjes ekonomike duke përdorur treguesit makroekonomik të shpjeguar gjatë këtij kursi.    
2.  Të vlerësojnë efektin e politikave fiskale dhe monetare në agregatet kryesorë 
makroekonomik në kontekst të situatave të caktuara.  
3. Të vlerësojnë efektet e lidhjeve ndërkombëtare në ekonominë e vendit,  
4. Të prezantojnë në formë grafike dhe përmes modeleve të thjeshta matematikore opinionet 
e tyre mbi problemet/situatat ekonomike.  
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Javët Tema 
Java-I Prezantimi i syllabusit, Pershkrimi i programit. Nje veshtrim i pergjithshem 

mbi makroekonominë. 
Java-II Matja e produktit te pergjithshem,Mënyrat e matjes së produktit te 

përgjithshëm dhe treguesit përkatës. 
Java-III KËRKESA AGREGATE DHE OFERTA AGREGATE DHE EKUILIBRI 

MAKROEKONOMIK. 
 
Java-IV 

Konsumi dhe investimet dhe përcaktuesit e tyre. 

 
Java-V 

Shpenzimet dhe të ardhurat, Multiplikatori i shpenzimeve, i politikës fiskale 
dhe multiplikatori i ekonomisë së hapur. 

 
Java-VI 

Ciklet e bizneset dhe rritja ekonomike 

Java-VII Testi parë vlerësues 
 
Java-VIII 

Inflacioni, llojet e inflacionit dhe kostot e inflacionit 

 
Java-IX 

Papunësia, matja dhe dhe kostot e saj. Interpretimi ekonomik i papunësisë dhe 
llojet e saj. 

 
Java-X 

Raporti papunësi – inflacion dhe kurba e Philipsit. Burimet e Inflacionit. 

Java-XI Paraja dhe funksionet e saj. Komponentet e ofertës monetare dhe kërkesa për 
para. Bankat, llojet e tyre dhe procesi i krijimit të parasë 

Java-XII Banka Qendrore, funksionet e saj dhe instrumentet e politikës monetare.Tregu 
monetardhe mekanizmi i politikës monetare. Rrymat monetaristedhe veçoritë e 
saj.  

Java-XIII Buxheti qeveritar dhe Politika fiskale. Ndërveprmet e politikave monetare dhe 
fiskale. Pasojat ekonomike të borxhit qeveritar. 

Java-XIV Tregëtia ndërkombëtare, faktorët që e përcaktojnë dhe ekuilibri në tregun 
ndërkombëtar. Bilanci i pagesave, tregu valutor dhe kurset e këmbimit 

Java-XV Testi i dytë vlerësues 
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Ligjërata, ushtrime, punë individuale, punë eksperimentale, punime seminari, kollokviume, 
ese, punë në teren, punë në grupe etj. 

Plotësohet sipas specifikave të lëndëve tuaja! 
Kontributi në ngarkesën e studentit (gjë që duhet të korrespondoj me rezultatet e të nxënit të 

studentit – 1 ECTS kredi=25 orë) 
Aktiviteti Orë Ditë/javë Gjithsej 

Ligjërata 2 15 30 
Ushtrime teorike 2 15 30 
Punë praktike 1 3 3 
Kontaktett me mësimdhënësin/konsultimet 2 8 16 
Ushtrimet në terren 0 0 0 
Kollokfiume, seminare 5 3 15 
Detyra të shtëpisë 2 4 8 
Koha e studimit vetanak të studentit (në bibliotekë ose shtëpi) 3 4 12 
Përgatitja përfundimtare për provim 2 4 8 
Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuiz, provim final) 3 4 12 
Projekte, prezantimet, etj. 4 4 16 

Totali   150 
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Metodat e vlerësimit [sipas Statutit dhe Rregullores për studime të UMIB-it] 
Testet/Kollokfiumet    (Testi i parë) 
                                     (Testi i dytë) 
                                    

                          40% 
                          40% 

 
Test praktik gjatë ushtrimeve (Ese)  
Punim seminarik                   5% 
Interpretimi dhe prezatimi i krijimtarisë artistike dhe punëve  tjera.                 10% 
Detyrat dhe kurset gjatë semestrit                    
Praktikë profesionale.                    
Tjetër [specifiko], Vijueshmëria                  5% 
Provimi final                      
Totali.                     100% 
Nota përfundimtare: Pikët (%)      Nota 
 91 – 100          10 
 81 - 90               9 
 71 - 80               8 
 61 - 70               7 
 51 - 60               6 
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Caktohen kriteret për vijueshmëri të rregullt dhe rregullat e mirësjelljes gjatë organizimit 
të mësimit.  
  

• . Afatet 
Në marrëveshje me studentët do të përcaktohen afatet e dorëzimit të punimeve. Nuk do të këtë 
tolerancë për vonesë në dorëzimin e punimeve.  
Rregullat e mirësjelljes dhe politikat akademike : 

 
o pjesëmarrje aktive e studentëve në ligjërata 
o pjesëmarrje në diskutim, komente dhe shprehje e lirë e opinionit, mendimit dhe qëndrimit 

akademik (me argumente) 
o e obligueshme puna e pavarur dhe shfrytëzimi i burimeve shtesë të informacionit (web-

faqet e ndryshme shkencore, revista shkencore, përmbledhje punimesh të konferencave 
etj) 

o respektimi i orareve të ligjëratave pa cenuar lirinë akademike (telefonat celularë pa zë) 
o respektimi i fjalës, mendimeve dhe ideve të kolegëve, 
o nuk lejohet ardhja me vonesë dhe dalja pa ndonjë arsye të qëndrueshme nga ligjërata, testi 

apo provimi 
o përgatitja dhe mbajtja e ligjëratave përkatëse, (obligim i mësimdhënësit).  
o nëse student mungon më shumë se katër here pa arsye në ligjërata dhe ushtrime, nuk merr 

nënshkrimin për vijueshmëri. 
o studenti nuk mund t’i nënshtrohet provimit pa dokument zyrtar, 
o nëse student është i pakënaqur me notën e fituar, ka të drejtë ankese me shkrim dekanit, 

brenda dy dite të punës, pas shpalljes së rezultateve, Statuti i UMIB-it 
o nëse studenti nuk i përfill rregullat, në provim përdorë mjete që nuk lejohen, vlerësohet me 

notë negative. 
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