Formular për SYLLABUS të Lëndës
Të dhëna bazike të lëndës
Njësia akademike:
Titulli i lëndës:
Niveli:
Statusi lëndës:
Viti i studimeve:
Numri i orëve në javë:
Vlera në kredi – ECTS:
Koha / lokacioni:
Mësimëdhënësi i lëndës:
Detajet kontaktuese:

Fakulteti Ekonomik
Krizat ekonomike
Bachelor
Zgjedhore
I dytë
2+1
6

Përshkrimi i lëndës
Në kuader te lendes mesohet per definimin e
krizave, fazat e cikleve afariste, teoritë mbi krizat
ekonomike, zhvillimin historik te krizave, analizen
e krizave ekonomike prej koherave me te hershme
deri te krizat financiare te viteve te fundit.

Qëllimet e lëndës:

Qëllimi i lëndës është t’i njohtojë studentët me
krizat ekonomike, shkaqet e paraqitjes se tyre,
menyrat e daljes nga kriza në mënyrë që të kuptojnë
me mire realitetin e zhvillimit ekonomik
bashkekohor.

Rezultatet e pritura të nxënies:

1. të kuptojnë çka janë krizat ekonomike
2. të kuptojnë shkaqet e paraqitjes se krizave
ekonomike dhe pasojat e krizave ekonomike
3.të kuptojnë më mirë rrjedhat e zhvillimit
ekonomik në vend dhe në botë,

Metodat e vlerësimit:
Literatura
Literatura bazë:

Në përputhje me statutin e UP-së 'Hasan Prishtina'
1.Nuri Bashota, Ekonomia politike, Prishtinë
2. Sabahudin Komoni, Financa, Prishtinë
3. George Soros, Kriza e kapitalizmit global,
Tiranë, 1999
4. Massimo Gaggi, Orteku-Nga kriza amerikane te
recesioni boteror, botimi shqip 2009
5.www.worldbank.org/publitacions
6. www.imf.org/ publitacions
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Literatura shtesë:

1. Musa Limani, Hyrje në ekonomi, , Prishtinë,
2002
2. Bedri Selmani, Globalizimi – tranzicioni dhe
intëgrimet, Prishtinë, 2006
3. Elbirt, C. Albania Under the Shadows of the
Pyramid Schemes. Transition, Octomber 1997.
Washington: World Bank
4. Richard Bitner, Confessions of a Subprime
Lender, 2008

Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:
Java e dytë:
Java e tretë:
Java e katërt:
Java e pestë:
Java e gjashtë:
Java e shtatë:
Java e tetë:
Java e nëntë:
Java e dhjetë:
Java e njëmbedhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:

Ligjerata që do të zhvillohet
Historiku i krizave ekonomike
Ciklet afariste dhe fazat e tij
Teoritë e cikleve afariste
Metodat e daljes nga kriza ekonomike
Veçoritë e krizes se vitit 1929 -33
Sistemi monetar nderkombetar
Kriza e dollarit
Kriza e naftës (1973),Kriza e Borxheve në Amerikën Latine
(1982)
Kriza e Sistemit Monetar Evropian
Kriza financiare në Shqipëri – piramidat financiare
shqiptare
Kriza globale financiare - Fillimet e krizës financiare
Intervenimi i shtetit në shpëtimin e sistemit bankar
Kriza globale financiare dhe vendet e Unionit Evropian,
Kriza e borxheve në Greqi, Itali

Java e katërmbëdhjetë:

Shkaqet edhe pasojat e krizës financiare globale

Java e pesëmbëdhjetë:

Ndikimi i krizes globale financiare ne ekonomine e Kosoves
- diskutim
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