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Lënda ofron njohuri bazë për tregjet financiare, segmentet
e sistemit financiar, rregullsitë ligjore financiare,krizën
globale financiare dhe ekonomike, vendet në zhvillim dhe
kriza globale, performancën e bursave, ambienti ekonomik
dhe monetar në Eurozonë.
Nxënia e dijes teorike dhe praktike në lëmin e tregjeve dhe
Qëllimet e lëndës:
të instrumenteve e institucioneve financiare.
Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të jetë në
Rezultatet e pritura të
gjendje që:
nxënies:
 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 dhe përgatitet për punimin e tezave të
Masterit në këtë fushë.
Ligjëratë dhe diskutime interaktive.
Metodologjia e mësimdhënies:
Sipas standardeve të avansuara të vlerësimit të UP
Metodat e vlerësimit:
Literatura
Ligjërata shtesë në Master - 2013/2014 (Artikuj të publikuar në
Literatura bazë:
Shqip dhe Anglisht).
Literatura shtesë:
 Viral Acharya, Thomas Philippon, Matthew Richardson,
and Nouriel Roubini, The Financial Crisis of 2007-2009:
Causes and Remedies, 2009.
Përshkrimi i lëndës
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Viral Acharya, Matthew Richardson, Restoring Financial
Stability: How to Repair a Failed System, John Wiley &
Sons, Inc. 2009.
Anders Grath, The Handbook of International Trade and
Finance, Kogan Page Limited, 2008.



Roy E. Bailey, The Economics of Financial Markets,
Cambridge University Press, 2005.



Frederic S. Mishkin, The Economics of Money, Banking,
and Financial Markets, Columbia University, Seventh
Edition, 2004.



Hendrik S. Houthakker, Peter J. Williamson, The
Economics of Financial Markets, Oxford University Press,
New York, Oxford, 1996.



Frank J. Fabozzi, Franco Modigliani, Michael G. Ferri,
Foundations of Financial Markets and Institutions, Prentice
Hall, Englewood Cliffs, New York, 1994.

Plani i dizajnuar i mësimit:
Java
Ligjërata që do të zhvillohet
Hyrje_Përmbajtja e leksioneve
Java e parë:
Rregullsitë ligjore financiare - Objektivat dhe qëllimet e
Java e dytë:
rregullsisë ligjore të tregjeve financiare; 30 parimet e
Organizatës Ndërkombëtare të Komisioneve të Letrave me
Vlerë (The International Organization of Securities
Commissions - IOSCO).
Java e tretë:

Java e katërt:

Java e pestë:

Avokimi dhe arsimimi i investitorëve dhe formësimi i
kapitalit (Investor Education and Advocacy and Capital
formation);Kriza ekonomike dhe financiare globale
[(Irlanda: Nga lulëzimi, në rrënim; Greqia – Mësimet greke
për ekonominë botërore (Greek Lessons for the World
Economy); Spanja, Portugalia;...)]
Vendet në zhvillim dhe kriza globale (Developing Countries
and the Global Crisis);
Qëndrueshmëria e Borxhit shtetëror dhe “korniza” për shtim
të balancuar (Sustainability of the Sovereign debt and
"framework" for balanced growth).
A është Evropa në prag të një krize të likuiditetit (Is Europe
on the Verge of a Liquidity Crisis?)
Shteti, a mund të falimentojë(Can Countries Go Bankrupt?)
Leksionet e Greqisë për ekonominë botërore _ Trilema
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Java e gjashtë:
Java e shtatë:

Java e tetë:
Java e nëntë:

Java e dhjetë:

politike e ekonomisë botërore (Greek Lessons for the World
Economy (The political trilemma of the world economy)
Receta për Recesion (The Recipe for a Recession)
Ekonomiksi i tregjeve financiare : Politika ekonomike
(Economic Policy); Politika monetare (Monetary policy);
Politika fiskale(Fiscal policy)
Tregjet financiare: të rastësishme, ciklike apo të dyja?
(Financial Markets: Random, Cyclical Or Both?)
Letra me vlerë të tregtueshme? (Marketable Securities)
Ambienti ekonomik dhe monetar në Eurozonë (Economic
and Financial Structure of the European Area).
Debat rreth tezave për temë të Masterit
Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:

Cakto politikat e mirësjelljes konform statusit të UP-së.

Statuti i Universitetit të Prishtinës
Neni 155
Studentët që janë të pranuar në Universitet kanë të drejtë:
1. Të marrin pjese në të gjitha ligjëratat, seminaret dhe në mësimet e organizuara në
lëndët e programit të zgjedhur të studimit sipas mbarëvajtjes së studimeve.
Neni 156
Studentët që janë të pranuar në Universitet kanë obligim:
1. T’i respektojnë rregulloret e lëshuara nga Universiteti;
2. T’i respektojnë të drejtat e personelit dhe të studentëve të tjerë;
3. T’u kushtojnë vëmendje të duhur studimeve të tyre dhe të marrin pjesë në
aktivitetet akademike;
4. Të vijojnë ligjërata në pajtim me rregullat e programit specifik të studimeve;
Të sillen mirë si në lokalet e Universitetit, ashtu edhe jashtë tyre, për të mos e
diskredituar Universitetin.
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