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PLANPROGRAMI MËSIMOR - SYLLABUS 
Niveli i 
studimeve 

Bachelor Programi Banka dhe financa në Biznes 
Viti 
Akademik 

2020-21 

Lënda MAKROEKONOMIA II 
Viti II Statusi i 

lëndës 
Obligative ECTS/kredi 6 

Semestri  III 
Javët 
mësimore 

15 Orët mësimore 
Ligjërata Ushtrime 

3 2 

Metoda e 
mësimit 

Ligjerata grupore e shoqëruar me diskutime dhe teste vëmendshmërie, 
konsultime grupore dhe individuale, ushtrime, raste studimi dhe hulumtime, 
seminare, detyra, etj. 

Konsultime Para dhe pas ligjëratave (apo në orar të caktuar më parë) 

Mësimdhënësi Dr.Sc. Agim Berisha 
Tel/mob 044/648328 
 e-mail agim.berisha74@hotmail.com 

Asistenti  
Tel/mob  
 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 
Qëllimi i lëndës është të zgjerojë njohuritë e 
studentëve në fushën e makroekonomisë, mbi 
lidhjet midis variablave makroekonomike dhe të 
politikave ekonomike në  zbatim. 
Në këtë lëndë trajtohen çështjet 
makroekonomike në një nivel më të avancuar si: 
lidhja midis variablave makroekonomike, 
kontabiliteti i të ardhurave kombëtare, Modeli 
IS, tregjet e aktiveve dhe kurba LM dhe lidhjet 
ndërkombëtare. Në kuadër të lëndës trajtohen 
çështje lidhur me variablet kryesore 
makroekonomike, politikat dhe instrumentet e 
ndërhyrjes së shtetit në ekonomi. Në përgjithësi 
do të trajtohen tema të tilla si:  Faktet dhe 
modelet e para, Produkti i Brendshëm Bruto, 
GDP nominale dhe GDP reale, problemet e 
matjes së GDP-së, kontabiliteti i të ardhurave 

Pas përfundimit të kësaj lënde studenti do të 
jetë në gjendje të:  
1. Njoh problemet makroekonomike në vend; 
2. Shqyrtoj dhe analizoj problemet 
makroekonomike në situata të caktuara; 
3. Dijë për rëndësinë dhe ndikimin e politikës 
monetaro-kreditore dhe politikës fiskale në 
ekonomi; 
4.Analizojë treguesit kryesorë 
makroekonomik si dhe të bëj krahasimin e 
këtyre treguesve të vendit me vendet tjera. 
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kombëtare, të ardhurat dhe shpenzimet, Paraja, 
interesi dhe të ardhurat: Tregu i të mirave dhe 
kurba IS, tregjet e aktivave dhe kurba LM, 
ndikimi i politikës monetare dhe fiskale mbi 
kërkesën totale, lidhjet ndërkombëtare,luhatjet 
ekonomike afatshkurtëra -Kërkesa dhe oferta 
agregate, teoria e ekuilibrit të pritjeve racionale, 
rritja ekonomike afatgjate dhe produktiviteti, 
barrierat e rritjes ekonomike dhe të zhvillimit 
ekonomik.  

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 
Prezantimi i temës mësimore në Power Point,                                                                                    
Përsëritja e temës paraprake nga grupi i caktuar i studentëve, analiza, hulumtime dhe ushtrime  
individuale dhe ekipore.                                                                                                                        
Rast studimi apo detyrë  (për orën e ushtrimeve)  lidhur me temën e ligjëruar, punime 
seminarike. 

KUSHTET PËR REALIZIMIN E TEMËS MËSIMORE 
Salla e pajisur me kompjuter dhe projektor, tabela për ushtrimin e detyrave.                   
Mënyra e vlerësimit të studentit  (në %): 

Prezentimi dhe puna grupore:0-4%                              
Prezentimi individual:0-3%                                   
Aktiviteti:0-3%                                                           
Punim seminarik:0-10%                                                  
Testi i I:15%                                                                        
Testi i II:15%                                                                   
Provimi përfundimtar:50% 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

91-100   10 (dhjetë 

81-90  9 ( nëntë) 

71-80 8 (tetë) 

61-70 7 (shtatë) 

51-60 6 (gjashtë) 

OBLIGIMET E STUDENTIT 
Ligjërata Ushtrime 
Vijimi i Ligjëratave 
Pjesëmarrje aktive, 
Punime seminarike, projekte, 
Pjesëmarrje ne teste dhe ushtrime, 
Provimi përfundimtar. 

Pjesëmarrje ne ushtrime 
Puna individuale dhe grupore ne raste 
studimi, 
Pjesëmarrje diskutime. 

NGARKESA E STUDENTIT PËR LËNDËN 
Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsejtë 
Ligjërata 3 15 45 
Ushtrime 2 15 30 
Punë Praktike - - - 
Kontakte me mësimdhënësin 1 15 15 
Ushtrime në teren - - - 
Kolekfiume/seminare 5 2 10 
Detyra të shtëpisë 1 15 15 
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Koha e studimit vetanak 2 15 30 
Përgatitja përfundimtare  për provim 10 1 10 
Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi 
final) 

1 15 15 

Projektet propozimet 1 10 10 
Vërejtje: 1 ECTS kredi = 30 orë angazhim,  p.sh. nëse lënda i 
ka 6 ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë 
semestrit 180 orë  

Ngarkesa  
totale:   180 

Ja
va

 Ligjërata Ushtrime 
Tema Orët Tema Orët 

1 Prezentimi i lëndes                                 
Literatura:Rudiger Dornbusch & Stanley 
Fischer,Makroekonomia,përktheu:Prof.dr.Mart
a Muço, Prof.dr.Sulo Haderi, Tiranë 2000. 

3 Prezentimi i lëndes                                
Literatura:Rudiger Dornbusch & 
Stanley Fischer, 
Makroekonomia,përktheu:Prof.dr.
Marta Muço, Prof.dr.Sulo Haderi, 
Tiranë 2000. 

2 

2 Hyrje në ekonomi: Faktet dhe modelet e para, 
Lidhjet midis variablave makroekonomike.  
Literatura:Rudiger Dornbusch & Stanley 
Fischer,Makroekonomia,përktheu:Prof.dr.Mart
a Muço, Prof.dr.Sulo Haderi, Tiranë 2000, faqe 
20-42. 

3                                                 
Diskutimi dhe analizimi nga grupe 
të studentëve:              Hyrje në 
ekonomi: Faktet dhe modelet e 
para, Lidhjet midis variablave 
makroekonomike. 
 

2 

3 Kontabiliteti i të ardhurave kombëtare 
Literatura:Rudiger Dornbusch & Stanley 
Fischer,Makroekonomia,përktheu:Prof.dr.Mart
a Muço, Prof.dr.Sulo Haderi, Tiranë 2000, faqe 
43-66. 

3  Diskutimi dhe analizimi nga grupe 
të studentëve:                                        
Kontabiliteti i të ardhurave 
kombëtare  

2 

4 Të ardhurat dhe shpenzimet             
Literatura:Rudiger Dornbusch & Stanley 
Fischer,Makroekonomia,përktheu:Prof.dr.Mart
a Muço, Prof.dr.Sulo Haderi, Tiranë 2000, faqe 
67-94. 
 

3 Diskutimi dhe analizimi nga grupe 
të studentëve:                                        
Të ardhurat dhe shpenzimet              

2 

5 Paraja, interesi dhe të ardhurat:                                
Tregu i të mirave dhe kurba IS                                
Literatura:Rudiger Dornbusch & Stanley 
Fischer,Makroekonomia,përktheu:Prof.dr.Mart
a Muço, Prof.dr.Sulo Haderi, Tiranë 2000, faqe 
95-105.                                                      
Prof.Dr.Musa Limani, Bazat e modeleve 
makroekonomike, Tetovë 2002. 

3 Diskutimi dhe analizimi nga grupe 
të studentëve:                                        
Paraja, interesi dhe të ardhurat:                    
Tregu i të mirave dhe kurba IS                                

2 

6 Tregjet e aktivave dhe kurba LM             
Literatura:Rudiger Dornbusch & Stanley 
Fischer,Makroekonomia,përktheu:Prof.dr.Mart
a Muço, Prof.dr.Sulo Haderi, Tiranë 2000, faqe 
106-121.                                                                   
Prof.Dr.Musa Limani, Bazat e modeleve 
makroekonomike, Tetovë 2002. 

3 Diskutimi dhe analizimi nga grupe 
të studentëve:                                        
Tregjet e aktivave dhe kurba LM       
 

2 
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7 Vlerësimi i parë intermedier (kollekfiumi i 
parë) 

3 Vlerësimi i parë intermedier 
(kollekfiumi i parë) 

2 

8 Politika monetare dhe fiskale-Ndikimi i 
politikës monetare dhe fiskale mbi kërkesën 
totale.              
Literatura:Rudiger Dornbusch & Stanley 
Fischer,Makroekonomia,përktheu:Prof.dr.Mart
a Muço, Prof.dr.Sulo Haderi, Tiranë 2000, faqe 
127-146.  N.Gregory Mankiw dhe Mark 
P.Taylor, Ekonomiksi-Makroekonomia, 
Përktheu:Artan Meçi, Jorgji Qirjako, UET 
Press, Tiranë 2012, faqe 355-386.                            

3 Diskutimi dhe analizimi nga grupe 
të studentëve:                                        
Politika monetare dhe fiskale-
Ndikimi i politikës monetare dhe 
fiskale mbi kërkesën totale.              

2 

9 Lidhjet ndërkombëtare,                                 
Literatura:Rudiger Dornbusch & Stanley 
Fischer,Makroekonomia,përktheu:Prof.dr.Mart
a Muço, Prof.dr.Sulo Haderi, Tiranë 2000, faqe 
149-180. 

3 Diskutimi dhe analizimi nga grupe 
të studentëve:                                        
Lidhjet ndërkombëtare,                         

2 

10 Luhatjet ekonomike afatshkurtëra-Kërkesa dhe 
oferta agregate                                            
Literatura:Rudiger Dornbusch & Stanley 
Fischer,Makroekonomia,përktheu:Prof.dr.Mart
a Muço, Prof.dr.Sulo Haderi, Tiranë 2000, faqe 
185-204. N.Gregory Mankiw dhe Mark 
P.Taylor, Ekonomiksi-Makroekonomia, 
Përktheu:Artan Meçi, Jorgji Qirjako, UET 
Press, Tiranë 2012, faqe 316-354. 

3 

Diskutimi dhe analizimi nga grupe 
të studentëve:                                        
Luhatjet ekonomike afatshkurtëra-
Kërkesa dhe oferta agregate                          

2 

11 Oferta agregate- pagat, çmimet dhe punëzënia         
Literatura:Rudiger Dornbusch & Stanley 
Fischer,Makroekonomia,përktheu:Prof.dr.Mart
a Muço, Prof.dr.Sulo Haderi, Tiranë 2000, faqe 
207-233. 

3 Diskutimi dhe analizimi nga grupe 
të studentëve:                                        
Oferta agregate- pagat, çmimet dhe 
punëzënia                                              

2 

12 Vlerësimi i dytë intermedier (kolekfiumi i 
dytë).  

3 Vlerësimi i dytë intermedier 
(kolekfiumi i dytë).  

2 

13 Teoria e ekuilibrit të pritjeve racionale 
Literatura:Rudiger Dornbusch & Stanley 
Fischer,Makroekonomia,përktheu:Prof.dr.Mart
a Muço, Prof.dr.Sulo Haderi, Tiranë 2000, faqe 
231-244. 

3 Diskutimi dhe analizimi nga grupe 
të studentëve:                                        
Teoria e ekuilibrit të pritjeve 
racionale  

2 

14 Rritja ekonomike afatgjate dhe produktiviteti.         
Literatura:Rudiger Dornbusch & Stanley 
Fischer,Makroekonomia,përktheu:Prof.dr.Mart
a Muço, Prof.dr.Sulo Haderi, Tiranë 2000, faqe 
251-266. 

3 Diskutimi dhe analizimi nga grupe 
të studentëve:                                        
Rritja ekonomike afatgjate dhe 
produktiviteti.                                     

2 

15 Barrierat e rritjes ekonomike dhe të zhvillimit 
ekonomik                                               
Literatura:Dr.Mimoza Koka, Makroekonomia, 
Tiranë 2014, faqe 142-158. 

3 Diskutimi dhe analizimi nga grupe 
të studentëve:                                        
Barrierat e rritjes ekonomike dhe 
të zhvillimit ekonomik                          

2 

LITERATURA 
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Literatura bazë:                                                                                                                                           
1. Rudiger Dornbusch & Stanley Fischer, Makroekonomia,përktheu:Prof.dr.Marta Muço, 
Prof.dr.Sulo Haderi, Tiranë 2000.                                                                                                                   
2. N.Gregory Mankiw dhe Mark P.Taylor, Ekonomiksi-Makroekonomia, Përktheu:Artan Meçi, 
Jorgji Qirjako, UET Press, Tiranë 2012. 
3.Mimoza Koka, Makroekonomia,Tiranë 2014,       
 
Literatura shtesë:                                                                                                                               
1. Dhori Kule, Sulo  Haderi, Ahmet Mancellari, Stefan Qirici, Hyrje në Ekonom,  Tiranë 2007,          
2.Prof.dr.Musa Limani, Makroekonomia, Prishtinë 2013,                                                                        
3.Prof.dr.Musa Limani, Bazat e modeleve makroekonomike, Tetovë 2002.                                                                   
4.Raportet e Bankës Qendrore, Agjensionit të Statistikave të Kosovës, Ministrisë së Financave.        

VËREJTJE 
Për çdo temë mësimore, studentët do të pajisen me materiale të nevojshme në gjuhën shqipe. 
Në fund të çdo ore mësimore, grupet e caktuara të studentëve do të angazhohen me detyrë  apo 
rast studimi lidhur me temën e ligjëruar. Rezultatet e arritura nga ajo detyrë, grupet e studentëve 
duhet t'i prezantojnë dhe diskutojnë ato në orën e ushtrimeve. 

VËREJTJE PËR STUDENTIN 
- Para së gjithash, studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë institucionin dhe 
rregullat shkollore;  
- Duhet të respektojë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe punimet seminarike,  të jetë  i 
vëmendshëm në orën mësimore;  
- Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e indeksit në teste dhe provim;  
- Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti  duhet ti përmbahet udhëzimeve të dhëna nga 
mësimdhënësi për realizimin e hulumtues dhe teknik të punimit;  
- Testet dhe provimet vlerësohen individualisht për secilin student. Prandaj, studentet duhet të 
përqendrohen vetëm në njohuritë personale.  
- Shkelja eventuale e këtyre parimeve etike (rregullave) ndëshkohet konform normave të parapara 
me ligj.      

 
Profesori i lëndës: 

______________________ 
Dr. Agim Berisha 

 

 


