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PLANPROGRAMI MËSIMOR – SYLLABUS 
Niveli i 
studimeve 

Bachelor Programi Menaxhment 
Viti 
Akademik 

2020-2021 

Lënda INTEGRIMET EKONOMIKE EVROPIANE 
Viti II Statusi i 

lëndës 
Obligative ECTS/kredi 6 

Semestri  IV 
Javët 
mësimore 

15 Orët mësimore 
Ligjërata Ushtrime 

2 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 Prof. Dr. Ariana Xhemajli 
Tel/mob 049/363 -333 
 e-mail arianaxhemajli@gmail.com 

Asistenti  
Tel/mob  
 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 
Përmbajtja e lëndës. Lënda Integrimet 
ekonomike evropiane, ështe aktuale dhe e 
rëndësishme përmes së cilës studentët njoftohen 
për formimin dhe funksionimin e Bashkësisë 
Ekonomike Evropiane, përkatësisht Bashkimit 
Evropian, si asociacion më të madh  rajonal 
botëror.  Përmes programit të kësaj lënde, 
studentët do të mësojnë për idet e para për 
themelimin e Bashkësisë Ekonomike Evropiana, 
si dhe për kuptimin e integrimeve ekonomike 
ndërkombëtare. Në kuadërt të programit të kësaj 
lënde, studentët mësojnë për organizatat 
ekonomike evropiane, si: OEEC, OECD, EFTA, 
SEV etj. dhe organizatat evropiane  që i kanë 
parapri themelimit të Bashkësisë Ekono-mike 
Evropiane, si: Unioni Ekonomik i Vendeve të 
Beneluksit, Bashkësia Evro-piane për Energjinë 
Bërthamaore “Euro-atomi” dhe Bashkësia 
Evropiane për Thëngull dhe Çelik (ECSC). Vend 
të veçantë në këtë pjesë të progarmit të kësaj 

Qëllimi. Përvetësimi i kësaj lënde studentët 
do t’i pergatisë që: 

- Të kuptojnë procedurat e pranimit të 
vendeve të reja, duke përfshi edhe 
Kosovën, 

- Të mësojnë dhe të përvetësojnë 
veprimin dhe kompetencat e 
institucioneve dhe të organeve që 
veprojnë në kuadër të Bashkimi 
Evropian. 

- Të kuptojnë veprimin e tregut të 
përbashkët, duke përfshsirë edhe 
tregun e punës, që do tu ndihmojë ta 
kuptojnë kyçjen e Kosovës në rrjedhat 
ekonomike të Bashkimit Evropian. 

-  Të kuptojnë veprimin e politikava 
zhvillimore sektoriale dhe rajonale që 
zbatonë Bashkimi Evropian, që mund 
tu shërbejn që ato ti zbatojnë dhe në 
Kosovë.  
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lënde zenë Zgjërimi i BEE-së, ku përfshihet: 
Zgjërimi Perëndimor, zgjërimi Lindor dhe ai 
Ballkanik. Programi i kësaj lënde u ofronë 
studentëve njohuri për themelimin, qëllimet, 
rolin dhe mjetet financiare të Paktit të 
Stabilitetit. Nga programi i kësaj lënde, studentet 
do të mësojnë për organet (Parlamentin 
Evrolpian, Këshilllin e Ministrave,  Komisionin 
Evropian, Gjykatën e Lartë Evropiane të 
Drejtësisë, Gjykatën e Llogarive) dhe 
institucionet (Komiteti eko-nomik dhe Social, 
Komiteti i Rajoneve, Banka Investive Evropiane,  
Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvilllim, 
Ba-nka Qendrore Evropiane), si dhe 
kompetencat dhe funksionimi i tyre. Përmes 
programit të kësaj lënde, studentët mësojnë për 
Taktatin e Mastrihtit, Amst-erdamit, Nicës, 
Kopenhgaës dhe përmba-jtjen e tyre, si dhe për 
institucionalitetin e Bashkimit Evropian dhe 
kushtet e anëtarësimit të vendeve të reja në BE. 
Vend të veçantë në këtë pjesë të prog-ramit të 
kësaj lënde paraqet themelimi, elementet dhe 
parimet kryesore të Tregut Unik Evropian dhe 
sistemi Monetar Unik te BE-së, duke përfshirë 
dhe Marrë-veshjen për Tgregti të Lirë për 
Evropën Juglilndore (CEFTA). S’ka dyshim se 
nga programi i kesaj lënde studtentët mëso-jnë 
për zhvillimin e bujqësisë (politikën agrare, 
niveli i zhvillimit të bujqësisë, reformat në 
bujqësi), Peshkimi dhe zhvi-llimi i industrisë 
(politika e modernizi-mit të industrisë, zhvillimi 
i disa degëve industriale me ineteres të veçant, 
si: telekomunikacioni dhe shërbimet postare, 
radio dhe televizioni, politika e komu-nikacionit, 
energjia elektrike dhe gazi). Me programin e 
kësaj lënde përfshihet edhe: Politika e zhvillimit 
rajonal e BE-së dhe Marrëdhëniet ekonomike të 
BE-së me vendet  e tjera të botës. 

Rezultatet e pritura.  
* Qëlllimi kryesor i kësaj lënde është që 
studentët të njoftohen për rëndësin, 
funksionimin dhe rolin i BE-së në zhvillimin 
ekonomik të vendeve anëtare veç e veç dhe si 
asociacion në tërësi. 
* Studentët të njohtohen për veprin e Tregut 
të përbashkët ekonomik, duke përfshirë edhe 
tregun e punës dhe sistemin monetar unik dhe 
ndikimin e tyre në zhvillimin ekonomik të 
vendeve anëtare të BE-së dhe Kosovës, pasi 
që kemi euron si njësi monetare. 
* Studentët të marrin njohuri për politikat 
zhvillimore makroekonomike dhe sektoriale, 
duke përfshirë edhe politikën rajonale dhe 
marrëdhëniet ekonomike me vendet e tjera të 
BE-së. 

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 
Prezantimi i temës mësimore në Power Point, ushtrime në fleta të mëdha    
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 

KUSHTET PËR REALIZIMIN E TEMËS MËSIMORE 
Salla e pajisur me kompjuter dhe projektor, tabela për ushtrimin e detyrave.                   

Mënyra e vlerësimit të studentit  (në %): 
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- Vijimi i ligjeratave                 0-5% 
- Aktiviteti                                 0-5% 
- Testi I                                      0-20% 
- Testi II                                     0-20% 
- Provimi përfundimtar          0-30% me shkrim 
                                                   0-20% me gojë 

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 2 15 30 
Ushtrime 2 15 30 
Punë Praktike 1 15 15 
Kontakte me mësimdhënësin 1 15 15 
Ushtrime në teren    
Kolekfiume/seminare 5 2 10 
Detyra të shtëpisë 1 10 10 
Koha e studimit vetanak 1 15 15 
Përgatitja përfundimtare  për provim 10 1 10 
Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi 
final) 

5 2 10 

Projektet propozimet 5 1 5 
Vërejtje: 1 ECTS kredi = 25 orë angazhim,  p.sh. nëse lënda i 
ka 6 ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë 
semestrit 150 orë  

Ngarkesa  
totale:   150 

Ja
va

 Ligjërata Ushtrime 
Tema Orët Tema Orët 

1 Java e parë- Idetë deri në Luftën e Dytë 
Botërore për themelimin e BEE-së. Idetë 
pas Luftës së Dytë Botërore për theme-
limin e BEE-së. Kuptimi i integrimeve 
ekonomike ndërko-mbëtare. 
Libri:M.Limani “Integrimet ekonomike 
evropiane” Prishtinë 2015  fq. 9-16 

2 Në javën e parë nuk ka 
ushtrime. Ushtrimet fillojnë 
pas javës së parë të ligjeratave.  

2 

2 Java e dytë- Organizata Evropiane për 
Bashkëpunim Evropian OEEC dhe 
OECD.Unioni Ekonomik i vendeve të 

2 Idet e para për theme-limin e 
BEE. Kuptimi i integrimeve 
ekonomike ndërkombëtare. 

2 
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Beneluksit. Bashkësia Evropiane për 
Energjinë Bërthamore “Euroatomi” 
Libri: M.Limani “Integrimet ekonomike 
evropiane” Prishtinë 2015, fq. 16-27 

3 Java e tretë- Bashkësia Evropiane për 
Thengjill dhe Çelik. Zgjerimi Perëndimor  
i BEE-së, Faza e parë (1961-1973.Zgjerimi 
Perëndimor  i BEE-së, Faza e dytë (1973-
1986. 
Libri: M.Limani “Integrimet ekonomike 
evropiane” Prishtinë 2015, fq. 27-38 

2 Organizata Evropiane për 
Bashkëpunim Evro-pian 
OEEC dhe OECD. Organizata 
Evropiane - themelimit të 
BEE-së 

2 

4 Java e katërtë- Zgjerimi Perëndimor  i 
BEE-së, Faza e tretë (1986-1995. Zgjerimi 
Lindor  i BEE-së. Zgjerimi Ballkanik i 
BEE-së– Shqipëria dhe Kosova 
Libri: M.Limani “Integrimet ekonomike 
evropiane” Prishtinë 2015, fq. 42-47 

2  
Zgjerimi Perëndimor 

2 

5 Java e pestë- Zgjerimi Ballkanik i BEE-së 
– Maqedonia, Bosnja e Hercegovina. 
Zgjerimi Ballkanik i BEE-së – Serbia dhe 
Mali i Zi\. Nismat e integrimeve 
ekonomike  të vende-ve të Ballkanit 
Libri: M.Limani “Integrimet ekonomike 
evropiane” Prishtinë 2015, fq. 49-51 

2  
Zgjerimi Lindor dhe Ballkanik 
i BE-së 

2 

6 Java e gjashtë- Pakti i Stabilitetit për 
Evropën Juglindore. Qëlllimi dhe roli i 
Paktit të Stabilitetit. Formimi i Meteve 
financiare të Paktit të sta-bilitetit dhe 
destinimi i tyre. 
Libri: M.Limani “Integrimet ekonomike 
evropiane” Prishtinë 2015, fq. 56-64 

2 Nismat e integrimeve 
ekonomike të vendeve të 
Ballkanit dhe Pakti i 
Stabilitetit 

2 

7 Java e shtatë- Kollekfiumi i parë 
 

2 Organet dhe institucion-et e 
BE-së. 

2 

8  Java e tetë Organet e BEE-së – 
Parlamenti Evropian.Këshilli i Ministrave 
dhe Komisioni Evrop-ian. Gjykata e Lartë 
Evrolpiane e Drejtësisë dhe Gjykata e 
Llogarive. 
Libri: M.Limani “Integrimet ekonomike 
evropiane” Prishtinë 2015, fq. 67-82 
 

2  
Riemërtimi i BEE-së në BE 
dhe Traktatet 

2 

9 Java e nentë-Institucionet e BEE-së – 
Komisioni Ekonomik dhe Social dhe 
Komiteti i Rajoneve. Banka Investive 
Evropiane dhe Banka Evro-piane për 

2  
Kolokviumi parë 

2 
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Rindërtim dhe Zhvillim. Banka Qendrore 
Evropiane. 
Libri: M.Limani “Integrimet ekonomike 
evropiane” Prishtinë 2015, fq. 88-99. 
 

10 Java e dhjetë- Riemërtimi i BEE-së, në 
BE – Traktati i Mastrihtit.Traktati i Nicës 
dhe i Kopenhagës. Institucionalizimi i BE, 
kushtet e anëtarësi-mit, dalja dhe 
suspendimi nga BE. 
Libri: M.Limani “Integrimet ekonomike 
evropiane” Prishtinë 2015, fq. 67-82, fq. 
103-113 

2 Kuptimi dhe elementet 
kryesore të Tregut Unik 
Evropian 

2 

11 Java e njëmbdhjetë-. Kuptimi dhe 
elementet kryesore të Tregut Unik të BE-
së. Parimet kryesore të Tregut Unik 
Evropian-Liria e qarkullimit të 
mallrave.Liria e ofrimit të shërbimeve dhe 
themelimi i ndërmarrjeve 
Libri: M.Limani “Integrimet ekonomike 
evropiane” Prishtinë 2015, fq. 67-82IEE, 
fq. 115-120) 

2  
Marrëveshja për Tregti të Lirë 
për Evropën Jug-lindore 
(CEFTA) 

2 

12 Java e dymbdhjetë-. Liria e qarkullimit të 
kapitalit dhe liria e qar-kullimit të 
personave. Marrëveshja për Tregti të Lirë 
për Evropën Juglindore (CEFTA) 
Libri: M.Limani “Integrimet ekonomike 
evropiane” Prishtinë 2015, fq. 67-82, fq. 
120-133. 

2 Zhvillimi i bujqësisë dhe 
reformat në bujqësi, du-ke 
përfshirë edhe pesh-kimin 

2 

13 Kollekfiumi i dytë 
Java e trembdhjetë- Zhvillimi i 
bujqësisë-Politika në lëmin e buj-qësisë 
dhe peshkimi. Zhvillimi dhe ndryshimte në 
bujqësi. Reformat në politikën agrare 
Libri: M.Limani “Integrimet ekonomike 
evropiane” Prishtinë 2015, fq. 67-82IEE, 
fq. 144-159. 

2 Zhvillimi i industrisë dhe i 
degëve industriale me interes 
të përgjith-shëm 

2 

14 Java e katërmbdhjetë- Zhvillimi i 
industrisë-Politika e modernizmit të 
bujqësisë.Politika e zhvillimit sektorial të 
industrisë. Zhvillimi i degëve industriale 
me interes të përgjithshëm: 
Telekomunikacioni dhe shërbimet postare. 
Libri: M.Limani “Integrimet ekonomike 
evropiane” Prishtinë 2015, fq. 67-82IEE, 
fq. 164-180  

2  
Politika e zhvillimit ra-jonal 
dhe marrëdhëniet ekonmike 
dërkombëtare të BE-së 

2 



6 
 

15 Java e pesëmbdhjetë- Zhvillimi i radios 
dhe televizionit, politika e komunikacionit 
dhel energjia elektrike dhe gazi. Politika e 
zhvillimit rajonal ne BE. Marrëdhëniet 
ekonomike të BE-së me ven-det e tjera të 
botës. 
Libri: M.Limani “Integrimet ekonomike 
evropiane” Prishtinë 2015, fq. 67-82IEE, 
fq. 181-193). 

2  
Përgatitje për kolokvium 

2 

LITERATURA 
I. Literatura bazë: 
1. Prof. dr Musa Limani, Integrimet ekonomike evropiane (Botim i dytë i plotësuar), Kolegji 
“BIZNESI”, Prishtinë, 2015. 
 
II. Literatura shtesë: 

1. Prof. dr Skeder Berisha, Integrimet ekonomike evropiane, Prishtinë, 2009. 
2. Bashkimi Evropian-Historia e integrimit euripian-modelet, arsyetimet dhe forca lëvizëse, 

Qendra Ndërkombëtare e Kulturës “Arbnori”, Tiranë, 2010. 
3. Dr. Paskal Milo, Bashkimi Evropian, ideja, integrimi, identiteti, e ardhmja, Tiranë, 2002. 
Yves Doutriaux, Christian Lequesne, Institucionet e Bashkimit Evropian, Botimi i 5-të, 
Tiranë, 2007 

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: 

______________________ 
Prof.Dr.Ariana Xhemajli 


