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Përshkrimi i lëndës: 

Makroekonomia i jep një pasqyrë të koncepteve 
themelore të funksionimit te ekonomisë në nivel 
nacional. Në veçanti trajtohet ekuilibri makroekonomik 
(kërkesa dhe oferta agregate), investimet, bruto 
produkti vendor (GDP), e agregatet tjerë, për të 
kaluar më pas në problematikën e inflacionit, 
papunësisë, rritjes ekonomike dhe mënyrën e 
funksionimit të sistemit bankar. Pasi të krijohet një 
pasqyrë për mënyrën e funksionimit të një ekonomie 
kalohet në analizën e ndërhyrjes së shtetit dhe 
instrumentet që përdoren në kuadër të politikës 
monetare dhe fiskale për t’i arritur objektivat 
makroekonomike. Sot në kohën e globalizimit 
problemet e tregtisë ndërkombëtare janë më të 
rëndësishme se kurrë, dhe kjo në mënyrë të veçantë 
vlen për një vend të vogël si ai i Kosovës. Për këtë 
arsye edhe trajtojmë Tregtinë ndërkombëtare në 
temën e fundit e cila i kushtohet problemeve specifike 
të vendeve në zhvillim siç është Kosova.   



 

 

Qëllimet e lëndës: 
Ky kurs bazik në makroekonomi ka për qëllim tu 

ofrojë studentëve konceptet kryesore mbi 

funksionimin e ekonomisë nacionale dhe politikave 

ekonomike që zbatohen. Kursi ka po ashtu për 

qëllim rritjen e aftësive të studentëve për të 

kuptuar dhe analizuar në mënyrë kritike çështjet 

që lidhen me rritjen ekonomike, ekuilibrin 

makroekonomik, konsumi, investimet, lidhjet 

ekonomike ndërkombëtare, për t’i interpretuar dhe 

prezantuar fenomenet ekonomike. 
 

  



 

 

Rezultatet e pritura të nxënies: 
 
Pas përfundimit të këtij kursi  studentët do të 
jenë në gjendje që: 
1. Të formojnë opinionin e tyre në lidhje me 
situatën ekonomike, problemet e drejtpeshimit 
dhe rritjes ekonomike duke përdorur treguesit 
makroekonomik të shpjeguar gjatë këtij kursi, 
2. Të vlerësojnë efektin e politikave fiskale 
dhe monetare në lëvizjet e agregateve kryesorë 
makroekonomikë në kontekst të situatave të 
caktuara në vend, 
3. Të vlerësojnë efektet e lidhjeve 
ndërkombëtare në ekonominë ë vendit, 
4. Te prezantojnë ne forme tabelore, grafike, 
dhe ne modele te thjeshta matematikore 
mendimet e tyre mbi problemet ekonomike, si 
dhe te formulojnë mendimet e tyre nëpërmjet 
eseve per tema te caktuara. 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit (duhet tё korrespondojë me rezultatet e tё nxёnit tё 
studentit) 
 



 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithsej 
Ligjërata Ligjërata 3 15 45 
Ushtrime 
teorike/laboratorike 

2 15 30 

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsu
ltimet 

2 15 30 

Kollokfiume,seminare 3 2 6 
Detyra të  shtëpisë 1 15 15 
Koha e studimit 
vetanak të studentit (në 
bibliotekë ose në 
shtëpi) 

2 15 30 

Përgatitja 
përfundimtare për 
provim 

1 15 15 

Koha e kaluar në 
vlerësim (teste, provim 
final) 

   

Projektet, seminare, 
prezantimet ,etj 

  

2 2 4 

Totali   175 

Vërejtje: 1 ECTS kredi = 25 orë angazhim,  p.sh. nëse lënda i ka 7 ECTS, kredi studenti duhet të ketë 
angazhim gjatë semestrit 175 orë. 

  



 

Metodat e vlerësimit: Testi ne mes te semestrit: 30% 
Aktiviteti ne ushtrime: 10% 
Provimi final: 60% 
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Plani i detajuar i mësimit 

Java Temat 

Java 1:  
 

Hyrje ne Makroekonomi dhe Syllabusi 

Java 2:  
 

Kuptimi i Sistemeve Ekonomike 

Java 3: Bruto Produkti Vendor 

Java 4: Ekuilibri Makroekonomik 

Java 5: Konsumi dhe Investimet 

 Java 6: Shpenzimet dhe të Ardhurat 

 



 

Java 7: Ciklet e biznesit dhe rritja ekonomike 

Java 8: Inflacioni 

 Java 9: Papunesia 

Java 10: Raporti inflacion - papunësi 

Java 11: Politika fiskale 

Java 12: Banka Qendrore dhe Politika Monetare 

 Java 13: Paraja dhe Sistemi Bankar 

 Java 14: Tregtia ndërkombëtare 
 

Java 15: Pergatitje per provim 

 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Sipas Rregulloreve të UKZ  

 

 

 

 


