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Lënda e ekonomiksit së tranzicionit mbulon
gjerësisht transformimet ekonomike të vendeve të
blookut socialist në njezet vitet e fundit. Mësimi
fillon me një pershkrim të shkurtër të shtyllave
kryesore të sistemeve komuniste, duke diskutur në
vijim faktorët që sollën deri te shkatërrimi i këtyre
sitemeve. Mesimi vazhdon me diskutimin e
veshterësive që u ballafaquan vendet gjatë
transfomimit, duke u koncentruar në ndërtimin
institucional, liberalizimin e çmimeve dhe të
tregtisë, transformimin pronësor dhe zhvillimin e
sektorit privat, ngritjen e sistemin arsimor, dhe tema
të tjera.
Qëllimi primar i lëndës është t’u jap studentëve një
pasqyrë të qartë të sistemeve ekonomike, si dhe të
rëndësisë të procesit të transformimit ekonomik nga
ekonomitë e komanduara në ato me orientim nga
tregu.
Pas përfundimit të lëndës, studentët duhet të jenë në
gjendje të demonstrojnë dije rreth çështjeve në
vijim:





Kuptojnë mënyrën e funksionimit të ekonomive
të centralizuara;
Kuptoni vështërsitë e vendeve ish socialiste në
fillim të procesit të transformimit të tyre.
Vlerësoni metodat alternative të privatizimit dhe
implikimet e tyre në kontekst të restrukturimit
koorporativ dhe qeverisjes korporative.
Kuptoni rolin e qeverisë dhe horizontin e
ndikimit të saj në periudhën e tranzicionit,
veçanërisht ndikimin e saj në kontekst të
legjislacionit, ekonomisë informale, dhe
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korrupsionit.

Metodat e vlerësimit:
Literatura
Literatura bazë:

Në përputhje me statutin e UP-së 'Hasan Prishtina'
-

Shënimet e pregaditura nga mesimdhënësi i
lëndës;
Selman Selmanaj Globalizimi dhe Tranzicioni –
dilemat dhe sfidat.

Literatura shtesë:
Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Ligjerata që do të zhvillohet
Socializmi/komunizmi nga një perspektivë historike;
Java e parë:
Fundi i sistemit socialist/komunist: arsyet;
Java e dytë:
Tranzicioni në ekonomi të tregut: programi transformues dhe
Java e tretë:
debati mbi qasjen graduale dhe radikale të transformimit;
Recesioni si rezultat i procesit të transformimit;
Java e katërt:
Stabilizimi makroekonomik;
Java e pestë:
Zhvillimi institucional;
Java e gjashtë:
Testi 1
Java e shtatë:
Liberalizimi i tregut dhe i çmimeve;
Java e tetë:
Zhvillimi i sektorit privat
Java e nëntë:
Transformimi i pronës;
Java e dhjetë:
Korrupsioni
Java e njëmbedhjetë:
Sistemi shëndetësor dhe ai arsiomor
Java e dymbëdhjetë:
Fundi i tranzicionit dhe anëtarësimi në BE
Java e trembëdhjetë:
Testi 2
Java e katrëmbdhjetë:
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