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Lënda Ekonomiks i Tregtisë Ndërkombëtare II
është e ndarë në dy pjesë kryesore, ku e para
mbulon teoritë e tregtisë ndërkombëtare, ndërsa e
dyta mbulon temat e ndërlidhura me politikën
tregtare. Në kontekst të teorive të tregtisë
ndërkombëtare trajtohen modelet e avancuara të
përparësive krahasuese, modeli Heckscher-Ohlin,
dhe teoritë standarde të tregtisë ndërkombëtare. Në
kontekst të politikës tregtare, prezantohen efektet e
marrëveshjeve tregtare dhe instrumentet tarifore
dhe jo-tarifore të për kufizimin tregtisë: tarifat,
kuotat, masat kontigjente, dhe të tjerë. Në fund,
diskutohen efektet e tregtisë me jashtë në zhvillimin
ekonomik dhe mirëqenien e vendit.
Qëllimi primar i lëndës është t’u ndihmojë
studentëve të krijojnë një qasje analitike të studimit
të çështjeve bashkëkohëre të ekonomisë
ndërkombëtare duke njohur modelet e avancuara të
tregtisë ndërkombëtare dhe të politikës tregtare.
Pas perfundimit të mesimit, studentët pritet të jenë
në gjendje të:
1. Njohin qartë modelet e avancuara të tregtisë
ndërkombëtare, përfshirë njohjen e thellë të
Modelit Heckscher – Ohlin të tregtisë
ndërkombëtare;
2. Njohin qartë mekanizmat e politikës tregtare në
Kosovë, dhe të jenë në gjendje t’i shohin këta
mekanizma nga perspektiva e zhvillimit
ekonomik;
Në përputhje me statusin e UP.
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