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                          UNIVERSITETI “KADRI ZEKA” UNIVERSITY 

                       Zija Shemsiu, 60000, Gjilan, Kosovë 

                       www.uni-gjilan.net    tel: 0280-390-112 
 

SYLLABUS 
Lënda:  MAKROEKONOMIA II 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti Ekonomik 

Titulli i lëndës: Makroekonomi e avancuar 

Niveli: Bachelor  

Statusi lëndës:  Zgjedhore 

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

Numri i orëve në javë: 2 + 1 

Vlera në kredi – ECTS: 6 

Koha / lokacioni: Ligjërata 

Mësimdhënësi i lëndës:  Prof. Dr. Refik Kryeziu, Asistent: Mr.sc.Nexhat Shkodra 

Detajet kontaktuese:  044-230-972.    refik_kryeziu@hotmail.com 

 

Qëllimet e lëndës:  Kursi ka për qëllim tu ofrojë njohuri mbi:  

- Konceptet e funksionimit të ekonomisë nacionale dhe politikave 

ekonomike.  

- Rritjen e aftësive për të kuptuar dhe analizuar çështjet që lidhen me 

ekonominë kombëtare, sektorin financiar, politiken fiskale, mardhënjet 

ekonomike ndërkombëtare ne kontekstin makroekonomik. 

- Problematikën e koncepteve makroekonomike si: kerkeses agregate,  

inflacionit dhe papunësisë,  rritjes ekonomike,  

- Analizën e ndërhyrjes së shtetit ne ekonomi,  

- Instrumentet që përdoren në kuadër të politikës monetare, e fiskale,  

deficiti buxhetor,  borxhit publik ej. 

Rezultatet e 

pritura të nxënies: 

Pas përfundimit do të jenë në gjendje: 

1. Të merrni mësime me situatën makroekonomike duke përdor 

treguesit makroekonomik, 

2. Të vlerësoni efektin e politikave fiskale, monetare në lëvizjet e 

agregateve kryesor makroekonomik, 

3. Nderlidhjen ndermjet sektoreve te ekonomise, 

 

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

Aktiviteti  Orë Ditë/javë Gjithsej 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime teorike/laboratorike 1 15 15 

Kontaktet me 

mësimdhënësin/konsultimet 

10 min 15 2.5 

Kollokfiume, seminare 2 1 2 

Koha e studimit vetanak të studentit (në 

bibliotekë ose në shtëpi) 

6 15 90 

Përgatitja përfundimtare për provim 5 1 5 
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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 

(150 : 25 = 6) 

 

Metodologjia e 
mësimdhënies:   

Çdo javë do mbahen nga 2 orë ligjëratë.  

Do t’i kushtojme diskutimeve në klasë.  

- Inkurajoheni që të përcjellin rrjedhat ekonomike në vend,  

- Te informohen nga interneti, nxjerrni tema për diskutim.  

- Pjesëmarrjen aktive të studentëve në procesin e mësimit, vlersohet 

  

Metodat e 
vlerësimit: 

Vlerësimi i parë:  

Vlerësimi i dytë  

Vijimi i rregullt  

Total: 

45% 

45% 

10% 

100% 

 

Literatura  

Literatura bazë:   Dornbusch, R. Dhe S. Fischer (2000), Makroekonomia: Botim 

Nderkombetar, Tirane: DITURIA. 

Literatura shtesë:   Materiale te ndryshme nga Ligjeratat:  

Burime elektronike Analiza dhe raporte mbi zhvillimet ekonomike  

 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Studenti është i obliguar të vijojë ligjëratat dhe ushtrimet.  

Kodi e mirësjelljes vlen si për studentët ashtu edhe për mësimdhënësit. 

Shkeljet e integritetit akademik përfshijnë veprimet në vijim:  

 

 

 

 rrejshme në lidhje me mësimin apo provimin.  

 

Plani i dizajnuar i mësimit: 

Javët Ligjërata që do të zhvillohen 

Java e parë: Syllabusi - Prezentimi 

Java e dytë: Hyrje ne Makroekonomi  II,   

Java e tretë: Kontabiliteti i Te Ardhurave Kombëtare 

Java e katërt: Te Ardhurat dhe Shpenzimet 

Java e pestë:   Paraja, Interesi dhe Te Ardhurat 

Java e gjashtë Paraja - Tregjet e Aktives  dhe Te Ardhurat 

Java e shtatë:   Politika Monetare dhe Fiskale 

Java e tetë:   Kollokviumi i parë 

Java e nëntë:   Lidhjet Ndërkombëtare 

Java e dhjetë: Rritja Ekonomike. Produktiviteti i punës: 

Njëmbëdhjetë: Oferta Agregate Pagat, Çmimet dhe Punëzënia 

Dymbëdhjetë:   Lidhja inverze Inflacionit dhe Papunësisë 

Trembëdhjetë:     Deficiti Buxhetor  dhe Borxhi Publik 

Katërmbëdhjetë Pregaditjet për test dhe provim 

Pesëmbdhëjetë:    Kollokviumi i dytë 


