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Lënda ofron njohuri bazë për tregjet financiare, segmentet
e sistemit financiar, letrat me vlerë, bursat dhe sistemin
Europian financiar.
Nxënia e dijes teorike dhe praktike në lëmin e tregjeve dhe
të instrumenteve e institucioneve financiare.
Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të jetë në
gjendje që:
 Të dijë se si duhet të organizohen tregjet financiare;
në veçanti tregjet e parasë dhe të kapitalit.
 Mund ta krahasojë zhvillimin e tregjeve dhe të
instrumenteve financiare me vendet e tjera të
zhvilluara dhe me ato që janë në tranzicion (vendet
në regjion).
 Zhvillon koncept të qartë se si duhet të jetë një
sistem ekonomik dhe financiar.
 Definitivisht, pas leksioneve të kursit, studenti që
me sukses e përfundon këtë cikël të ligjëratave, më
lehtë e kupton dhe shumë më lehtë inkorporohet në
jetën ekonomike që ndërtohet në ekonominë e
tregut.
Në përputhje me statutin e UP-së 'Hasan Prishtina'
Dr. Safet Merovci, “Tregjet financiare”, Botues:
Universiteti i Prishtinës, Prishtinë, 2008.
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Plani i dizajnuar i mësimit:
Java
Ligjërata që do të zhvillohet
Hyrje_Përmbajtja e leksioneve
Java e parë:
Ekonomia politike e tregjeve financiare
Java e dytë:
Të përkufizuarit e tregjeve dhe instrumenteve financiare
Java e tretë:
Vendi dhe roli i tregjeve financiare në ekonomi
Java e katërt:
Vazhdim
Java e pestë:

Java e shtatë:
Java e tetë:
Java e nëntë:

Zhvillimi evolutiv dhe korniza rregullative e tregjeve
financiare
Qëllimet e rregullacionit ligjor të tregjeve financiare
Test me shkrim: një orë mësimi.
Segmentet e tregjeve financiare

Java e dhjetë:
Java e njëmbedhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:
Java e gjashtëmbëdhjetë:

Tregjet e kapitalit
Tregu devizor
Tregu i letrave me vlerë të derivuar
Oferta e letrave me vlerë
Obligacionet dhe aksionet
Bursat
Test me shkrim: një orë mësimi.

Java e gjashtë:
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