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Përshkrimi i lëndës
Kjo lëndë synon të zhvillojë një kuptim më të
mirë të koncepteve respektivisht variablave
makroekonomike, në mënyrë që studentët të
ngisin njohuritë e tyre lidhur me funksionimin e
ekonomisë në tërësi . Në këtë lëndë trajtohen
çështjet makroekonomike në një nivel më të
avancuar si: lidhja midis variablave
makroekonomike, kontabiliteti i të ardhurave
kombëtare, Modeli IS, tregjet e aktiveve dhe
kurba LM dhe lidhjet ndërkombëtare.
Qëllimet e lëndës:
-

Rezultatet e pritura të nxënies:

Qëllimi i lëndës Makroekonomia II
është që rrisë njohuritë e studentëve me
teoritë dhe modelet makroekonomike në
mënyrë të ata të jenë në gjendje t´i
kuptojnë dhe të japin verësimin mbi
politikat makroekonomike që aplikohen.

1. Të vlerësoj efektet e politikave për
realizimin e objektivave
makroekonomike, që përdorën në situata
të caktuara në vend dhe më gjërë.
2. Të përmirësojnë njohuritë e tyre në
lidhje me situatën makroekonomike duke
përdorur treguesit dhe variablat
makroekonomike.
3. Të vlerësoj efektet e lidhjeve
ndërkombëtare në ekonominë e vendit.
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Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё
nxёnit tё studentit)
Aktiviteti
Ligjërata
Ushtrime teorike/laboratorike
Punë praktike
Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren
Kollokfiume,seminare
Detyra të shtëpisë
Koha e studimit vetanak të studentit
(në bibliotekë ose në shtëpi)
Përgaditja përfundimtare për provim
Koha e kaluar në vlerësim
(teste,kuiz,provim final)
Projektet,prezentimet ,etj
Totali

Orë
3
2
1
3

Ditë/javë
15
15
15
15

Gjithësej
45
30
15
45

2
3

15
15

30
45

2
3

20
10

40
30

2

10

20
300

Metodologjia e mësimëdhënies:
Studentët marrin pjesë në ligjerata dhe
ushtrime. Pas çdo njësie jepen detyra për
përgatitjen e seminareve, të cilat diskutohen në
javën në vijim. Studentët inkurajohen që të
përcjellin rrjedhat ekonomike në vend dhe të
hapin tema për diskutim. Mësimdhënia do të
përqendrohet në pjesëmarrjen aktive të
studentëve në procesin e mësimit, me prezantime
individuale dhe grupore, me komente lidhur me
çështjet makroekonomike në vend dhe më gjërë.
Metodat e vlerësimit:

Vlerësimi në këtë lëndë bazohet në tri teste, në
provimin përfundimtar dhe në seminare.Gjatë
vitit do të organizohen 3 teste, në provimin
përfundimtar si dhe në seminare.
Secili test duhet të kalohet së paku 51 % të
poenave total për të kaluar komplet provimin.
Nota përfundimtare llogaritet:
- Poenat në test: 40%
- Poenat në provim: 50%
- Poenat nga seminari: 10%
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Literatura
Literatura bazë:

Literatura shtesë:

1. Dornbusch,R.,&Fscher,S., (1994) :
Macroeconomics; McGraë Hill,inc (parts
1&2). Ky tekst është përkthyer në shqp
nga marta Muco dhe Sulo Hadëri.
2. Ligjerata të autorizuara, prof.Dr.Sinan
Ademaj, Prishtinë,2000
3. Mançellari, A., Hadëri, S., Kule, Dh. dhe
Qirici, S. (2000): Hyrje ne Ekonomi.
Shtëpia botuese Pegi, Tiranë.

-

-

Blanchard,O,. (2000): Macroeconomics,
Prentice Hall international. Ky tekst
është në gjuhen angleze.
Raportet për Kosovën që publikohen nga
ministria e Ekonomisë dhe Financave,
Enti i Statistikës, AQBK, Banka
Botërore, FMN, etj.

Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:

Ligjerata që do të zhvillohet
Ligjeratë hyrëse:
-Disa përkufizime të ekonomisë dhe konceptet kyçe
makroekonomike.

Java e dytë:

Lidhja midis variablave makroekonomike
Lidhja inverse, inflacion-papunësi

Java e tretë:

Kontabliteti i të ardhurave kombëtare
Llogaritja e GDP-së
Problemet e matjes së GDP-së
Deflatori i GDP-së
GDP dhe të ardhurat përsonale të disponueshme
Shpërndarja e të ardhurave të disponueshmë
Konsumi dhe Investimet
Kërkesa agregate dhe produkti ekuilibër
Funksioni i konsumit dhe kërkesa agregate
Modeli IS
Tregu i të mirave dhe Kurba IS
Investimet dhe norma e interesit

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

Java e shtatë:

Tregjet e aktiveve dhe kurba LM
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Aktivet reale dhe financiare
Paraja dhe depozitat tjera
Java e tetë:

Obligacionet dhe aksionet
Kufizimi Buxhetor i pasurisë
Kërkesa reale dhe nominale për para
Kërkesa dhe oferta e tepërt

Java e nëntë:
Java e dhjetë:

Lidhjet ndërkombëtare
Krijimi i lidhjeve ndërkombëtare
Java e njëmbedhjetë:
Java e dymbëdhjetë:

Bilanci i pagesave dhe kurset e këmbimit
Ekuilibri në tregun e të mirave
Teoria sasiore e parasë
Ekuilibri në tregun e të mirave

Java e trembëdhjetë:
Oferta agregate, paga, çmimi dhe punëzënia
Java e katërmbëdhjetë:

Kurba e Philipsit
Inflacioni i pagës

Java e pesëmbëdhjetë:

Paga fleksibile dhe jofleksibile
Pastrimi i tregjeve
Pagat efiçente

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
-

Studentet janë të obliguar që të përcjellin me rregull të gjitha ligjeratat dhe
ushtrimet, të vijnë me kohë në mësi dhe të mbajnë qetësi gjatë ligjeratave .
Në bazë të vijueshmërisë së ligjeratave dhe ushtrimeve jepen nënshkrimet në
fund të semesrit dhe në fund të vitit.
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