Formular për SYLLABUS të Lëndës
Të dhëna bazike të lëndës
Njësia akademike:
Titulli i lëndës:
Niveli:
Statusi lëndës:
Viti i studimeve:
Numri i orëve në javë:
Vlera në kredi – ECTS:
Koha / lokacioni:
Mësimëdhënësi i lëndës:
Detajet kontaktuese:

Fakulteti Ekonomik
Mjedisi makroekonomik biznesor dhe zhvillimi i
NVM-ve
Master
Zgjedhore
I parë
2
E Martë: ora 16:00-19:00, salla 8
Prof.dr.Myrvete Badivuku-Pantina
Fakulteti Ekonomik, kabineti nr.56, Mob. 044 218986, E-mail: myrvete.badivuku@hotmail.com,

Përshkrimi i lëndës

Në kuadër të lëndës mësohet për rolin e shtetit në
makroekonomi, duke përfshirë politikat qeveritare
makroekonomike dhe ndikimin e tyre në mjedisin
biznesor në ekonomitë me treg të hapur.

Qëllimet e lëndës:

Qëllimi i lendes është që të zgjërojë njohuritë e
studentëve në fushën e politikave makroekonomike
duke perfshirë analizen e ketyre politikave dhe
ndikimin e tyre në zhvillimin e NVM-ve.

Rezultatet e pritura të nxënies:

Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të
jetë në gjendje që:
1. të bëjë analizën e mjedisit makroekonomik
2. të bëjë analizën e politikave
makroekonomike dhe efektet e tyre ne
zhvillimin e NVM-ve
3. të krahasojë mjedisin makroekonomik
biznesor të vendit tonë me vendet tjera
4. të jepë rekomandime për ndryshimin e
gjendjes në drejtim pozitiv sa i perket mjedisit
makroekonomik biznesor

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё
nxёnit tё studentit)
Aktiviteti
Ligjërata
Ushtrime teorike/laboratorike
Punë praktike
Kontaktet me

Orë
2
-

Ditë/javë
10 javë

Gjithësej
20

2

1

mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren
Kollokfiume,seminare
Detyra të shtëpisë
Koha e studimit vetanak të studentit
(në bibliotekë ose në shtëpi)
Përgaditja përfundimtare për provim
Koha e kaluar në vlerësim
(teste,kuiz,provim final)
Projektet,prezentimet ,etj

1 seminar
-

1 orë
½ orë

Totali

Metodologjia e mësimëdhënies:

Ligjëratë mbahen ne menyre interaktive, me
pjesëmarrjen aktive të studentëve gjate orës së
ligjeratave me parashtrim te pyetjeve, diskutime si
edhe komente lidhur me temen qe shtjellohet. Ne
kuader te lendes, nga studentet kerkohet te
pergadisin punim seminarik me tema te zgjedhura
nga fusha e mjedisit makroekonomik si edhe te
prezantohen dhe te diskutohen para studenteve.

Metodat e vlerësimit:

Provimi me shkrim 80%
Punimi seminarik 10%
Vijimi i rregullt 10%
Total 100%

Literatura
Literatura bazë:

Literatura shtesë:

1. IanWorthington and Chris Britton, The
Businnes Environment, Pearson Education,
UK, 2006
2. Olivier Blanchard, Macroeconomics, New
York, 2003
3. N.Gregory Mankiw, Macroeconomics, New
York, 2005
1. David C. Colander, Macroeconomics, Irwin/
McGraw-Hill, New York, 2003
2. Rudiger Dornbusch & Stanley Fischer,
Makroekonomia, Irwin/ McGraw-Hill, New York,
2000
3. www.bqk-kos.org
4. www.mti-ks.org
5. Artikuj nga revistat ekonomike
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Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:

Java e dytë:

Java e tretë:
Java e katërt:

Ligjerata që do të zhvillohet
Karakteristikat e ekonomisë së tregut të lirë, Ekonomitë në
tranzicion, Barierat dhe veshtirësitë e vendeve në
tranzicion në drejtim të ekonomisë së tregut
Qeveria dhe objektivat makroekonomike, Objektivat
kryesorë makroekonomik, Shkollat e Ekonomiksit, Shkolla
klasike, Shkolla kejnsiane
Struktura e mjedisit biznesor, Mjedisi dhe kushtet e
konkurrueshmerisë – Barierat,
Mjedisi makroekonomik në kuptim të kushteve politike,
ekonomike, sociale, teknologjike dhe të faktorëve legal.

Java e pestë:

Stabiliteti politik (funksionimi i shtetit ligjor, lufta kundër
korrupcionit, barazia në treg, qeverisja e mirë),

Java e gjashtë:

Politika fiskale, Stabiliteti i politikes fiskale, Struktura e
taksave, Deficitet buxhetore

Java e shtatë:

Politika monetare, Stabiliteti dhe menaxhimi i normave të
interesit, Politikat kreditore, Mbikëqyrja e sistemit financiar
Politika tregtare, Instrumentet e politikes tregtare, Bilanci i
pagesave, Liberalizimi tregtar
Politika e Kursit të këmbimit, Llojet e kurseve te kembimit,
Kurset fikse të këmbimit, Kurset fleksibile të këmbimit,
Kursi real i kembimit

Java e tetë:
Java e nëntë:

Java e dhjetë:

Barierat institucionale për hyrje në treg dhe zhvillim të
bizneseve (Legjislacioni, Taksat,Korrupcioni, Korniza
joadekuate ligjore, Financimi, Praktikat e anti –
konkurrencës të kompanive ekzistuese, Ekonomia
joformale)

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Vijimi i rregullt në ligjërata vleresohet. Rregullat e mirësjelljes: mbajtja e qetësisë në
mësim, shkyqja e telefonave celular, hyrja në sallë me kohë
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