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SYLLABUS  
Lënda:  Mikroekonomi e avancuar 
 
 

 
Të dhëna bazike të lëndës 
 

Njësia akademike:  Fakulteti Ekonomik  

Titulli i lëndës: Mikroekonomi II 

Niveli: Bachelor  

Statusi lëndës: Obligative / zgjedhore 

Viti i studimeve: viti i II-të, semestri i III-të 

Numri i orëve në javë: 2 + 1 

Vlera në kredi – ECTS: 6 

Koha / lokacioni: Ligjërata: e martë  
Ushtrime: 
Asistent:  

Mësimdhënësi i lëndës: Prof.Ass.Dr.Arben Mustafa 

Detajet kontaktuese:   

 
 

Përshkrimi i lëndës Kjo lëndë do t’i njoftojë studentët me: teorinë e konsumatorëve; 
teorinë e prodhimit; strukturat e tregut; dështimet e tregut dhe rrolin 
e qeverisë.  Në mënyrë që studentët të përvetësojnë më mirë lëndën, 
të njëjtit preferohet të kenë njohuri bazike nga mikroekonomia. 

Qëllimet e lëndës: Qëllimi kryesor i kësaj lënde është që t’i njoftojë studentët me 
parimet dhe metodat themelore të teorisë moderne të 
mikroekonomisë. Gjithashtu, kjo lëndë synon që të ilustroj dobinë e 
këtyre parimeve dhe metodave për studimin e problemeve aktuale 
ekonomike.  

Rezultatet e pritura të 
nxënies: 

Studenti do të: 
 

 Kuptojë parimet e mikroekonomisë 

 Kuptojë sjelljen e konsumatorëve 

 Kuptojë sjelljen e prodhuesve 

 Pajiset me njohuri lidhur me strukturat e tregut; dështimet e 
tregut dhe rrolin e qeverisë 
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Kontributi nё ngarkesën e studentit (duhet tё korrespondojë me rezultatet e tё nxёnit tё 

studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithsej 

Ligjërata 3 15 45 

Ushtrime teorike/laboratorike 2 15 30 

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

1 5 5 

Kollokviume,seminare 1 2 2 

Detyra të  shtëpisë N/A N/A N/A 

Koha e studimit vetanak të studentit 
(në bibliotekë ose në shtëpi) 

7 15 105 

Përgatitja përfundimtare për provim 7 5 35 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, 
provim final) 

3 1 3 

Projektet, seminare, prezantimet ,etj 
  

N/A N/A N/A 

Totali  
 

  150 orë= 6 ECTS 

 
 

Metodologjia e 
mësimdhënies:   

Mësimdhënia në këtë lëndë zhvillohet përmes ligjëratave dhe 
ushtrimeve.  Gjatë ligjëratave, do të prezantohen konceptet kyçe të 
lëndës si dhe do të iniciohet diskutim interaktiv me studentë. Gjatë 
ushtrimeve, studentët do të angazhohen në zgjidhjen e detyrave për 
ushtrime.  
 
Gjatë ligjëratave, përdoret projektori për të paraqitur pikat kryesore 
të temës. Grafikonet do të vizatohen në tabelë ndërsa materialet 
shtesë (përfshirë prezantimet, detyrat dhe materiale tjera për lexim) 
dërgohen rregullisht në mënyrë elektronike.  

  

Metodat e vlerësimit: 1. Kollokviumi i parë: 45% e notës (organizohet në javën e 
gjashtë); (duhet të arrihet minimalisht 51% e pikëve që të 
përfshihet në llogaritjen e notës finale) 

2. Kollokviumi i dytë: 45% e notës (organizohet pas javës së 
pesëmbëdhjetë); (duhet të arrihet minimalisht 51% e pikëve që 
të përfshihet në llogaritjen e notës finale) 

3. Pjesëmarrja: 10% e notës (evidenca e pjesëmarrjes fizike dhe 
kryerja e detyrave për ushtrime) 

 
Notimi (pas mbledhjes së të gjithë elementeve): 
50%-60% = 6; 61%-70% = 7; 71%-80% = 8; 81%-90%= 9; 91%-
100% = 10 
Duhet të arrihet minimalisht 51% e pikëve nga të gjithë elementet e 
provimit në mënyrë që të kalohet lënda. 

Literatura  

Literatura bazë:   - Hal R. Varian, Mikroekonomia, trajtim modern, Onrufi, Tiranë. 

Literatura shtesë:   - Materiale tjera shtesë të autorizuara nga mësimdhënësit.  
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

 
Studenti është i obliguar të vijojë ligjërata dhe ushtrime. Plagjiatura dhe kopjimi në provime janë të 
dënueshme sipas statutit dhe rregulloreve të tjera te universitetit. Kodi e mirësjelljes vlen si për 
studentët ashtu edhe për mësimdhënësit.  
 

 
 
 

Plani i dizajnuar i mësimit:   
 

Java Ligjërata që do të zhvillohet 

Java e parë: - Përmbledhje e koncepteve themelore të mikroekonomisë 

Java e dytë: - Tregu 

Java e tretë: - Kufizimi buxhetor 

Java e katërt: - Preferencat 

Java e pestë:   - Dobia 

Java e gjashtë: - Zgjedhja 

Java e shtatë:   - Kërkesa 

Java e tetë:   - Kërkesa e tregut 

Java e nëntë:   - Ekuilibri 

Java e dhjetë: - Teoria e prodhimit 

Java e njëmbëdhjetë: - Maksimizimi i fitimit dhe minimizimi i kostove 

Java e dymbëdhjetë:   - Strukturat e tregut 

Java e trembëdhjetë:     - Tregjet e faktorëve të prodhimit 

Java e katërmbëdhjetë:   - Eksternalitetet dhe të mirat publike 

Java e pesëmbëdhjetë:    - Përmbledhje e lëndës 


