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Historia e mendimit ekonomik studion shkollat
kryesore në historinë e zhvillimit të mendimit
ekonomik.Materia e cila do të shtjellohet
përfshinë historinë e mendimit ekonomik dhe
kohërat e hershme deri në kohët modern, për të
kuptuar ndërveprimet e dijetarëve/ekonomistëve
dhe ndikimin e tyre në shoqëri. Temat që do të
trajtohen përfshijnë: Mendimin e hershëm
ekonomik, mendimin ekonomik prej shekullit të
mesëm e gjerë në shekullin XX, rrjedhat
kryesore të teorisë bashkëkohore ekonomike dhe
çështjet e ndryshme të prodhimit, veprimit të
mekanizmit të tregut dhe teoritë ekonomike.

Qëllimet e lëndës:

Rezultatet e pritura të nxënies:

Metodat e vlerësimit:

Qëllimi i lëndës Historia e Mendimit ekonomik
është që rrisë njohuritë e studentëve për
shkollat kryesore në historinë e zhvillimit të
mendimit ekonomik, rrjedhat kryesore të teorisë
ekonomike dhe ndikimi i tyre në shoqëri.
1. Mësojnë për ekonomistët dhe
kontribuesit kryesor në historinë e
mendimit ekonomik.
2. Fillojnë të mendojnë për aplikimin e
mendimeve/ideve ekonomike në situata
të caktuara.
3. Të ngrisin njohuritë mbi rrjedhen e
zhvillimit të mendimit ekonomik në
kohërat e hershme dhe ato moderne.

Në përputhje me statutin e UP-së 'Hasan
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Prishtina'
Literatura
Literatura bazë:
Literatura shtesë:

Dr. Sinan Ademaj (1996) : Historia e Mendimit
Ekonomik
- Denis Henri (2010) : Historia e Mendimit
Ekonomik, Shtëpia Botuese Papirus,
Tiranë. Ky tekst është përkthyer në shqip
nga Fatmir Guri.

Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:

Ligjerata që do të zhvillohet
Ligjeratë hyrëse:
Historia e mendimit Ekonomik si diciplinë shkencore
Lënda e studimit dhe klisifikimi i mendimit ekonomik
Raporti ndaj shkencave të tjera

Java e dytë:

Mendimi i hershëm ekonomik (mendimi ekonomik i
epokës së skllavërisë, Greqisë Antike, romës së lashtë dhe
epokës së feudalizmit)

Java e tretë:

Merkantilizmi
Idetë merkantiliste
Përfaqësuesit e merkantilizmit
Fiziokratizmi
Përfaqësueit e fiziokratizmit
Fillet e konomisë politike klasike
Përfaqësuesit e politikës klasike
Sisitemi i teorisë ekonomike të Adam Smithit
Jeta dhe veprimtaria e Adam Smithit
Formimi i teorisë së Smithit

Java e katërt:
Java e pestë:
Java e gjashtë:

Java e shtatë:

Sistemi i teorisë ekonomike te David Rikardos
Teoria e Vlerës
Modeli i rritjes te Rikardoja

Java e tetë:

Zhvillimi i mëtejmë I Ekonomisë Klasikenë Francë dhe
Angli
Pikëpamjet e përgjithshme dhe pjesëmarrësit
Formimi i Shkollës Historike të Mendimit Ekonomik
Përfaqësuesit kryesor

Java e nëntë:
Java e dhjetë:

Rrjedha kryesore e teorisë bashkëkohore ekonomike
Analiza tjetër ekonomike dhe ajo bashkëkohore
Postkejnsiane
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Java e njëmbedhjetë:

Java e dymbëdhjetë:

-

Analiza bashkëkohore mikro-ekonomike
Postmarshalliane
Përfaqësuesit e kembrixhit amerikan
- Mundësitë e prodhimit dhe problemet themelore
të tyre
- Efikasiteti i shpërndarjes së faktorëve të
prodhimit

Java e trembëdhjetë:

Niveli i prodhimit global dhe inkuadrimit – stabiliteti i
çmimeve
- Konsumi dhe Kursimi
- Kursimi dhe investimet

Java e katërmbëdhjetë:

Mosinkuadrimi, inflacioni, deflacioni dhe principi i
akceleracionit
- Paradoksi i kursimit
- Papunësia dhe ˝gap-i i inflacionit˝
Mekanizmi i tregut dhe problemet aktuale ekonomike
Veprimi i mekanizmit të tregut
Teoritë ekonomike

Java e pesëmbëdhjetë:
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