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Përshkrimi i lëndës:

Lënda iu prezenton studentëve politikat ekonomike dhe disa çështje
të lidhura me financat publike në Unionin Europian. Njëheri
gjithashtu shqyrtohen edhe kornizat e politikave ekonomike të cilat
do të duhet të ndjeken nga ekonomia e Kosovës gjatë dhe pas
procesit të integrimit ekonomik në Unionin Europian.

Parakushtet/programi:

Njohja e mikroekonomisë, makroekonomisë, ekonomiksit
ndërkombëtar dhe ekonometrisë është një ndihmesë e madhë në të
kuptuarit e kësaj lënde dhe të temave e problemeve që trajtohen në
këtë lëndë.

Rezultatet e të mësuarit:
Qëllimet e lëndës:
1. Studentët duhet të kuptojnë qëllimin dhe procesin e hartimit të
politikës monetare dhe fiskale në unionin monetar.
2. Studentët duhet të kuptojnë funksionimin e politikave ekonomike
në kuadër të tregut të brendshëm Europian.

3. Studentët duhet të kuptojnë qëllimin dhe procesin e hartimit të
politikave të përbashkëta ekonomike.

Metoda e Mësimdhënies
Ligjerata, ushtrime, diskutime në klasë, konsultime plotësuese.

Tekstet dhe Materialet
De Grauwe, P, (2003), ‘Ekonomiksi i Unionit Monetar’,5th edition, Oxford University Press.
Pelkmans, J. (2006), ‘European Integration: Methods and Economics Analysis’, 3 rd edition,
Prentice Hall.
Stiglitz, J.E (2000), ‘Economimcs of the Public Sector’, 3rd edition, W.W. Norton & Company.

Temat dhe Përmbajtja e Lëndës
1. Politika Monetare në Eurozonë (De Grauwe, P, (2003))
2. Politika Fiskale (De Grauwe, P, (2003))
3. Politika e Përbashkët e Bujqësisë (Pelkmans, J. (2006))
4. Politika e Konkurrencës (Pelkmans, J. (2006))
5. Poilitika e Përbashkët Tregtare (Pelkmans, J. (2006))
6. Politika industrial e EU-së (Pelkmans, J. (2006))
7. Koordinimi Makroekonomik Europian (Pelkmans, J. (2006))
8. Politika e Zgjerimit të EU-së (Pelkmans, J. (2006))
9. Federalzimi Fiskal (Stiglitz, J.E (2000))
10. Tatimet dhe Shpeznime Publike të Nivelit Qendror dhe Lokal (Stiglitz, J.E (2000))
11. Financimi perms Deficitit (Stiglitz, J.E (2000))
12. Politika e Kohezionit (Pelkmans, J. (2006))
13. Tatimimi dhe Efikasiteti Ekonomik (Stiglitz, J.E (2000))
14. Tatimimi optimal (Stiglitz, J.E (2000))
15. Politika Sociale (Pelkmans, J. (2006))

Vlerësimi
Provimi/Testet:

Seminari/Prezentimi peshon 50% te notës dhe provimi final peshon
50% të notës.

Aktiviteti në orë:

Ka ndikim pozitiv në notë, dhe vetëm nëse studenti ka demonstruar
aktivitet të duhur

Mashtrimi/Plagiarizmi:

Për çfarëdo veprimi të palejushëm me rregulla të përgjithshme
akadamike, (p.sh. për çfarëdo përpjekje të përfitimit të përparësisë
në mënyrë të pandershme dhe jomeritore) studenti do të ndëshkohet
me masa përkatëse.

Standardi i notimit:

Ata që nuk e prezentojnë seminarin do të duhet që t’i nënshtrohen
provimit, dhe njëheri në provim do të duhet që të përgjigjen në katër
pyetje.

Provimi Final:

Në provimin final studentët do t’i kenë tetë pyetje opsionale prej të
cilave do të duhet që t’i zgjedhin dy pyetje dhe t’iu përgjigjen atyre
pyetjeve. Nota finale llogaritet si vijon:
psh. 8 * 0.5 + 10 * 0.5 = 9.

