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Lënda Ekonomia Kosoves dhe BE do të ligjërohet ne te
gjitha drejtimet duke ju ofruar studentëve të Fakultetit
Ekonomik qe te fitojne njohuri per sektoret ekonomik,
si sektori real, financiar, fiscal dhe i jashtem te cilet
sektore jane shume te nevojshem per studentet ne
menyre qe ata te krijojne nje baze te njohurive teorike
dhe praktike.
Lënda njekohesisht ofron njohuritë bazë për Integrime
ekonomike, aspektet kryesore te integrimit te tregut,
marreveshjet e tregtise se lire, politikat monetare te
BEse, politikat fiskale te BEse, Institucionet e Bashkimit
Evropian ete.

Me ane te këtij kursi, për studentë të lëmineve të
shkencave ekonomike, synohen te arrihen këto
qëllime themelore: te ofrohen njohutrite baze per
integrimet evropiane si dhe te nderlidhet procesi i
integrimit Evropian me Kosoven.
Rezultatet e të nxënit të lëndës (kompetencat,
njohuritë dhe shkathtësitë):
1) Aftësive e duhur që të identifikojnë dhe të
njohin sektoret ekonomise
2) Aftësive që të kuptojnë se cilat janë aspketet
kryesore te integrimit Evropian
3) Aftësia për të analizuar trendet kryesore
ekonomik te BE
4) Aftesi per te nderlidhur ekonomine e Kosoves
me ekonomine e BE.
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Në përputhje me statutin e UP-së
Hasan Prishtina

Metodat e vlerësimit:

Literatura
Literatura bazë:
Materiali i detyruar:
Dr.Sc. Gazmend Qorraj: Ekonomia e Kosoves dhe BE;
Ligjerata te autorizuara.

Literatura shtesë:
Te tjera:
Pentecost, E. (2004), Economics of the European
Integration: JESP: University of Antwerp, Belgium.

Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:

Java e dytë:

Java e tretë:

Java e katërt:

Java e pestë:

Ligjerata që do të zhvillohet


Njohja me Syllabusin dhe njësitë tematike:



Ekonomia e Kosoves



Integrimet Ekonomike Evropiane.



Sektoret e ekonomise ( real, financiar, fiskal, jashtem)



Problemet ekonomike ne sektoret ekonomike.



Hyrje ne integrime.



Definicioni dhe rendesia.




Pse Integrimi Evropian
Institucionet e Bashkimit Evropian.



Rendesia e tyre.



Parlamenti Evropian



Komisioni Evropian



Keshilli i Ministrave
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Java e gjashtë:



Institucionet e tjera te Bashkimit Evropian



Banka Qendrore Evropiane, Banka Investive Evropiane dhe
agjensite e tjera.

Java e shtatë:

Kollokviumi i parë

Java e tetë:



Unioni Monetar i Bashkimit Evropian.

Java e nëntë:



Kriteret e Kopenhages per Integrim ne BE.



Analize e permbushjes se kritereve nga Institucionet
ne Kosovë

Java e dhjetë:



Politikat Monetare te BEse.

Java e njëmbëdhjetë:



Politika Fiskale e BEse.

Java e dymbëdhjetë:



Plani i Punes se Partneritet Evropian (EPAP).

Java e trembëdhjetë:



Perspektivat e zgjerimit te Ballkanit perendimor ne BE

Java e katërmbëdhjetë:



Analize mbi krizen financiare ne Evrope dhe ndikimin ne
vendet e Ballkanit Perendimor
Kollokviumi i dytë

Java e pesëmbëdhjetë:
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