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Mënyra e mbajtjes se lendes
mësimore:

Ligjerata, diskutim ne klase, prezantim dhe
debat i punimeve seminarike.

E marte dhe e enjte,

10:00-12:00

+377(0)44/507014
but.dedaj@uni-pr.edu

Lende mësimore elementare
Niveli:

Lende mësimore e avancuar

Ngarkesa e studentit (numir i oreve per semester, ECTS)
Numri I oreve
Numri I
Aktiviteti
ne jave
javeve
Ligjerata
2
13
Ushtrime
0
//
Testet
3
2
Zhvillimi i punimit seminarik
5
10
Pune e pavarur e studentit (ne
bibloteke, shtepi)
Testi Final
3
1
Total

□
X
total
26
0
6
50
115
3
200

Ekonomiksi i rritjes dhe zhvillimit –

Përshkrimi i lendes mësimore
(përmbajtja):

trajton tema më të avancuara përmes të cilave
studentëve i ofrohet mundësia që të thellojnë
njohuritë e tyre në lidhje me problemet më
komplekse të zhvillimit ekonomik të një vendi
dhe më gjërë. Kështu, temat që trajtohen
janë: Roli i zhvillimit ekonomik në "zhvillimin"
dhe reduktimin e varfërisë; Evolucioni i
mendimeve të zhvillimit ekonomik; Faktet e
stilizuara në zhvillimin ekonomik (pyetje të
hapura dhe të mbyllura); Zhvillim dhe barazi;
teoritë e zhvillimit (teorive tradicionale dhe të
reja e rritjes), zhvillimi dhe ndryshimi

strukturor dualist
(rritja e varfërisë, dhe
shpërndarja e të ardhurave; zhvillimi-vs
kontrolli i tregjeve (forcat e tregut, roli i
qeverisë në zhvillimin, qeverisja e mirë), Rruga
për në stabilitetin makroekonomik, roli i
sektorit financiar ne zhvillim, Politika fiskale për
rritje / zhvillim, Zhvillimi i qëndrueshëm (i
mjedisit dhe zhvillimit), Kapitali social për
zhvillim.
Pjesemarrje aktive ne klase, 10 % te notes
finale.
Zhvillimi dhe prezantimi i punimit seminarik,
20 % e notes finale.
Testet: ne kete lende, jane parapre te mbahen
dy teste. Secili nga testet, nese kalohen, e ka
vleren 35% te notes finale. Prandaj, nese
kalohen dy testet, dhe nese jeni te rregullt dhe
aktiv ne ligjerata, si dhe nese pergaditni
punimin seminarik, nuk ka nevoje qe ti
nenshtroheni testit final.

Metoda e pyetjes:

Nese nuk kaloni njerin nga testet e parapara,
keni mundesi ta perseritni vetem nje here
njerin nga testet qe nuk keni kaluar. Nese edhe
heren e dyte, nuk e kaloni njerin nga testet e
parapara, do i nenshtroheni testit final,
respektivisht testit te pergjithshem.
Testi final: per te kaluar testin e pergjithshem,
studentet duhet qe te arrijen se paku 60% te
pikeve te parapara.
Koment: nese nuk kalohen testet, nuk merret
parasysh pjesemarrja aktive ne klase e as
punimi seminarik.
Punimi seminarik eshte i obligueshem!

Rezultatet e pritshme te mësimit:

Në fund studentët do jenë të aftë të kuptojnë
që:
 Te percaktojne faktoret kryesore qe
ndikojne ne normen e rritjes dhe
zhvillimit ekonomik,
 Te bejne klasifikimin e vendeve nga
aspekti i zhillimit,
 Perllogarisin dhe interpretojne normat e
rritjes ekonomike,
 Ne menyre te pavarur te zhvillojne
punime seminari per tema qe kane te
bejne
me
rritjen
dhe
zhvillimin
ekonomik.




Literatura e nevojshme

Michael P. Todaro, Stephen C. Smith,
Economic
Development,
10th
edition,
Addison Wesley, 2009.
Dwight H. Perkins, Steven Radelet, and
David
L.
Lindauer,
Economics
of
Development, 6th edition, W.W. Norton &
Company, 2006.

Gjate ligjëratave, do te shpërndahen edhe
materiale te ndryshme te fotokopjuar ne lidhje
me problemet aktuale zhvillimore.
Rekomandohet literature e publikuar ne gjuhen
angleze dhe qe ka te beje me zhvillimin
ekonomik,
përdorimi
i
publikimeve
te
ndryshme ne forme elektronike, posaçërisht
me
rastin
e
përgatitjes
se
punimeve
seminarike.

Temat qe do te trajtohen:
Numri i
ligjëratave
Sesioni 1
Sesioni 2
Sesioni 3
Sesioni 4
Sesioni 5
Sesioni 6
Sesioni 7
Sesioni 8
Sesioni 9
Sesioni 10
Sesioni 11
Sesioni 12
Sesioni 13

Tema














Sesioni 14

Sesioni 15
(java15)

Ekonomiksi i zhvillimit-shqyrtime te pergjithshme
Mikro zhvillimi
Llojet kryesore te vendeve nga aspekti i zhillimit
Rritja ekonomike
Teorite e ndryshme te rritjes ekonomike
Zhvillimi ekonomik dhe social
Trendet e zhvillimit ekonomik ne Bote
Testi 1
Modelet e ndryshme te zhvillimit industrial
Teknologjia shoqeria dhe ndryshimet historike
Karakteristika kryesore te revolucionit te teknologjive
informative
Epoka informative dhe produktiviteti i punes
Ekonomia globale; krijimi, struktura dhe dinamika
Ndarja e re nderkombetare e punes ne epoken e
globalizimit
Sfidat dhe vleresimi i te ardhmes se globalizimit
Testi i dyte

