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SYLLABUS  
Lënda:    TEORIA DHE POLITIKA MONETARE 
 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti Ekonomik /Departamentet/Programet e studimit:  
- Menaxhment dhe Informatikë  
- Marketing 
- Banka, Financa dhe kontabilitet  

Titulli i lëndës: Teoria dhe politika monetare 

Niveli: Bachelor  

Statusi lëndës: Zgjedhore 

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

Numri i orëve në javë: 2 + 1 

Vlera në kredi – ECTS: 6 

Koha / lokacioni: Salla B02 

 
                                  
                                 
                                   
                                  

Ligjërata, E hane:        (Gr.1)  18:30-20:00   

Ushtrime,                      
Asistente: Riana Veseli 
 

Mësimdhënësi i lëndës: Prof.Ass.Dr. Lutfi Zharku 

Detajet kontaktuese:  lutfi.zharku@hotmail.com  

 

Përshkrimi i lëndës Lënda është dizajnuar që t’i familjarizojë studentët me qështjet 
praktike dhe teorike të politikave monetare në vendet e zhvilluara 
me ekonomi te tregut dhe kornizen institucionale, konceptet 
kryesore lidhur me teorine dhe praktikat e politikave monetare si 
dhe ndikimi i saj ne ekonominë nacionale, si dhe njohuri baze mbi 
instrumentet dhe tregjet financiare, normat e interesit, institucionet 
financiare dhe kurset nderkombetare te kembimit 

Qëllimet e lëndës: Qëllim kryesor i këtij moduli është që studentët të njihen me: 
- Politikat monetare si dhe ndikimi i tyre ne ekonomine 

nacionale; 
  

- Shfrytezimi i politikave monetare per te ndikuar ne objektivat 
baze ekonomike si stabiliteti i çmimeve, rritje ekonomike, 
punesimi i plotë dhe ekilibri i bilancit të pagesave. 

Rezultatet e pritura të 
nxënies: 

 Pas përfundimit të kursit, studenti do të jetë në gjendje të:  
- Të kuptojnë teorite e ndryshme lidhur me oferten dhe 

kerkesen per para. 
- Konkurrencen ne mes te teorive lidhur me ate se si duhet 

udhehequr me politikat monetare si dhe sfidat moderne 
Njohuritë:  

- Teorite te cilat peshkruajne arritjen e objektivave te 
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politikes monetare  
- Problemet e politikes monetare qe dalin nga tregu i hapur 

Aftësitë:  
- Aplikimi i njohurive themelore në zhvillimin e politkave 

monetare  

Kontributi nё ngarkesën e studentit (duhet tё korrespondojë me rezultatet e tё nxënit tё 
studentit) 

Aktiviteti  Orë Ditë/javë Gjithsej 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime teorike 1 15 15 

Kontaktet me mësimdhënësin / 
konsultimet 

10 min 15 2.5 

Kollokfiume,seminare 4 2 8 

Detyra të  shtëpisë 1 15 15 

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

3 15 45 

Përgatitja përfundimtare për provim 3 10 30 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, 
provim final) 

2 2 4 

Projektet, seminare, prezantimet ,etj 
  

30 min 1 0.5 

Totali    150 orë = 6 ECTS 

Vërejtje: 1 ECTS /Kredi = 25 orë mësimore angazhim. 
Lënda i ka 6 ECTS / Kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 150 orë (150:25=6 
ECTS) 

 

Metodologjia e 
mësimdhënies:   

Mësimdhënia në këtë lëndë është e përqendruar në ligjërata dhe 
ushtrimin e detyrave në grup dhe në shtëpi. Metoda e punës dhe 
shpjegimit dhe do të përqendrohet në:  
- Dy (2) orë në javë ligjërata interaktive me pjesëmarrje të 

studentëve në procesin e mësimit, me prezantime individuale e 
grupore, analiza dhe diskutime në klasë etj. 

- Një (1) orë në javë ushtrime, diskutim grupore përmes analizave 
dhe rasteve të studimit apo detyrë (për orën e ushtrimeve) me 
qëllim te zhvillimit te aftësive dhe shkathtësive te tyre. 

 

Metodat e vlerësimit:  Testi i parë: 1-10 pikë 
Testi i dytë: 1-10 pikë 
Detyrat e shtëpisë: 1-10 pikë (5 detyra x 2 pikë) 
Vijimi i rregullt dhe aktiviteti në klasë: 1-10 pikë  
Provimi përfundimtar: 1-60 pikë 
Totali: 100 pikë. 
 

Vlerat e pikëve: 
Provimi ka 100 pikë. 
50-60 = 6; 61-70 = 7; 71-80 = 8; 81-90= 9; 91-100 = 10 
Pikët nën 50 nuk mbërrijnë notën kaluese. 
 

Literatura  

Literatura bazë:   1. Sulo Hadëri  “Paraja, bankat dhe tregjet financiare“ ,  
Agafer, Tiranë 2006 
 

Literatura shtesë:   2. Walsh, Carl E., Monetary Theory and Policy, MIT Press, 2nd ed., 
2003 
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3. Mishkin, F. S., The Economics of Money, Banking, and 

Financial Markets, Columbia University, 9th ed., 2010 
 

4. Bain, K. and Howells, P.G.A., 2003, Monetary Economics: 
Policy and Its Theoretical Basis, New York: Palgrave MacMillan 

 
 

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 të 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: Prezantimi  i lëndës / Syllabusi  

Java e dytë: Hyrje, paraja dhe funksionet e saj 

Java e tretë: Instrumentet dhe tregjet financiare 

Java e katërt: Llojet dhe llogaritja e normave te interesit 

Java e pestë:   Teoria e sjelljes se normave te interest 

Java e gjashtë: Institucionet financiare 

Java e shtatë:   Testi I-rë  

Java e tetë:   Firma bankare 

Java e nëntë:   Rregullimi dhe mbikqyrja e sistemit bankar 

Java e dhjetë: Krijimi i parase dhe oferta monetare 

Java e njëmbëdhjetë: Teorite e kerkeses per para 

Java e dymbëdhjetë:   Kerkesa dhe oferta per para ne tregun monetar 

Java e trembëdhjetë:     Kurset nderkombetare te kembimit 

Java e katërmbëdhjetë:   Testi II-të   

Java e pesëmbëdhjetë:    Banka qendrore dhe politika monetare 

  


