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Prej lindjes deri në vdekje, jeta jonë është e ndikuar në
shumë mënyra nga veprimet e qeverisë. Qeveritë janë
organizata të formuara për të ushtruar pushtet mbi
veprimet e njerëzve të cilët jetojnë sëbashku në shoqëri
dhe për të siguruar dhe financuar shërbimet qenësore.
Financat Publike janë pjesë e ekonomiksit që studiojnë
funksionimin e qeverisë dhe mënyrat alternative të
financimit të shpenzimeve të qeverisë. Nëse studioni
Financat Publike, do të fitoni njohuri lidhur me bazën
ekonomike të funksionimit të qeverisë.

Qëllimet e lëndës:
Objektivi i kursit është që në fund të semestrit studentët
të kenë një njohuri më të qartë dhe aftësi për të rezonuar
lidhur me çështjet ekonomike që kanë të bëjnë me
sektorin publik. Qëllimi është gërshetimi i të dhënave
institucionale, teorike dhe ekonometrike që studentët të
aftësohen për të vlerësuar në mënyrë parimore
shpenzimet qeveritare dhe tatimet. Synimi i kursit është
që në fund të semestrit studenti të jetë më i sigurt dhe më
i aftë në shpjegimin dhe interpretimin ekonomik të
problemeve të botës reale.

Rezultatet e pritura të nxënies:

Pas përfundimit të këtij kursi, studentët duhet të jenë në
gjendje të:
- zbatojnë analizat ekonomike në programet e
ndryshme të tatimeve dhe shpenzimeve;
- të kuptojnë ndikimin e shpenzimeve qeveritare,
ligjeve, tatimeve, dhe borxheve në nxitjen për
punë, investime dhe shpenzim të të ardhurave;
- të analizojnë politikat qeveritare
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Metodat e vlerësimit:
Në përputhje me statutin e UP-së 'Hasan Prishtina'
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Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:

Ligjerata që do të zhvillohet
Vështrim mbi Financat Publike

Java e dytë:

Baza ekonomike për aktivitetin e qeverisë

Java e tretë:

Eksternalitetet, të mirat publike dhe zgjedhja publike

Java e katërt:

Të dalat publike

Java e pestë:

Të hyrat publike

Java e gjashtë:

Kolokviumi i parë

Java e shtatë:

Tatimet

Java e tetë:

Parimet tatimore

Java e nëntë:

Efektet e tatimit

Java e dhjetë:

Borxhi publik

Java e njëmbedhjetë:

Financat publike në Kosovë

Java e dymbëdhjetë:

Sistemi tatimor në Kosovë

Java e trembëdhjetë:

Kolokviumi i dytë

Java e katërmbëdhjetë:

Doganat

Java e pesëmbëdhjetë:

Buxheti i shtetit
Provimi final
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