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PLANPROGRAMI MËSIMOR – SYLLABUS 
Niveli i 
studimeve 

Bachelor Programi Juridik i përgjithshëm 
Viti 
Akademik 

2020-2021 

Lënda EKONOMIA I 
Viti I Statusi i 

lëndës 
Obligative ECTS/kredi 6 

Semestri  I 
Javët 
mësimore 

15 Orët mësimore 
Ligjërata Ushtrime 

3 1 
Metoda e 
mësimit 

Ligjërata, ushtrime,punime,konsultime,teste,raste studimi,detyra,ushtrime etj. 

Konsultime Dy orë pas ligjëratave 

Mësimdhënësi Dr. Nexhmije Kabashi 
Tel/mob 044-111-491 
 e-mail Nexha63@live.com 

Asistenti  
Tel/mob  
 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 
Qëllimi i kësaj lënde është të pajisë studentët me 
njohuritë profesionale nga sfera e ekonomise I , si dhe 
te zhvilloj dhe pasuroj aftesite e tyre(studenteve)me  
njohuri nga  shkence e ekonomise  dhe te aplikojne ne 
jeten afariste.    

Njohuritë: 
• Aftesimi profesional ne skencat 
ekonomike , mesim i rregullave dhe 
metodave te ndrysme  nga sfera e 
shkeces se ekonomise I, njoftim me per 
se afermi me pasurite natyrore, 
faktoreve te zhvillimit ekonomiksi dhe 
kornizave te rregullave, qe duhet 
permbajtur. 
 
Aftësitë: 
• Zbatimi dhe aplikimi i njohurive te 
fituara ne bashepunim me shkathtesit  
e poseduara dhe te perforcuara  gjat 
ketij kursi mesimor , ne perditshmerin 
menaxheriale dhe biznesore. 

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 
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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 
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 %): 

Vlerësimi i parë: 30% 
Vlerësimi i dytë   25% 
Detyrat e shtëpisë ose angazhime  tjera 10% 
Vijimi i rregullt  5% 
Provimi final    30% 

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 1 15 15 
Punë Praktike    
Kontakte me mësimdhënësin 3 5 15 
Ushtrime në teren    
Kolekfiume/seminare 5 2 10 
Detyra të shtëpisë 3 5 15 
Koha e studimit vetanak 2 15 30 
Përgatitja përfundimtare  për provim 10 1 10 
Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi final) 5 4 20 
Projektet propozimet 5 4 20 
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 
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1 Java e I-rë: -Hyrje – Njohuritë elemtare për 
kuptimin e ekonomisë 
M.Bektashi,N.Gacaferi  “Ekonomia” Prishtinë 
2018, fq. 11-28 

3  
Ushtrime-lidhur me 
njohurite  elementare 
per ekonomine 
 

1 

2 Java e II-të: Zhvillimi  dhe terminologjite  
ekonomike, ndarja dhe  funksionet e ekonomisë 
M.Bektashi,N.Gacaferi  “Ekonomia” Prishtinë 
2018, fq. 28-41 

3 Ushtrime- mbi 
terminologjine  
ekonomike, ndarja  dhe 
funksionet e ekonomisë 

1 

3 Java e III-të: Burimet e njohurive ekonomike, 
mendimet ekonomike në periudha të ndryshme 
M.Bektashi,N.Gacaferi  “Ekonomia” Prishtinë 
2018,fq. 41-58 

 

 

3 Ushtrime lidhur me 
burimet e njohurive 
ekonomike, parimet e 
të menduarit ekonomik, 
mendimet ekonomike 
në periudhën  te 
ndryshme. 

1 

4 Java e IV-të: Teorema e Ronald CAASE –
Problemet  mbi pronen dhe te pronsuarit 
MBektashi,& N.Gacaferi “Ekonomia” 
Prsihtinë 2018, fq.58-96 

3 Ushtime lidhur me 
Teoremen  e Ronald 
Caases,e ekonomia, 
drejtësia dhe analiza 
ekonomike e krimit, 
perfundimi i Becerit 
për krimin. 

1 

5 Java V-të: Mikroekonomia, kapitalizimi, 
ekonomia e tregut dhe dimensionet e zhvillimit te 
tyre. 
M. Bektashi, & N.Gacaferi “Ekonomia” 
Prsihtinë 2018 fq. 97-117 
 
 

3 Ushtrime lidhur me 
kapitalizimi, ekonomia 
e tregut, tri 
dimensionet e 
ekonomis, shembuj 
praktike..  

1 

6 Java e VI-të Ndërmarrjet (firmat) dhe organizimi   
llojet , perparesite dhe te metat e tyre. 
M.Bektashi, & N.Gacaferi “Ekonomia” 
Prsihtinë 2018 fq. 117-136 
 
 

3   Ushtrimelidhur  me 
njesine ndërmarrjet 
(firmat), organizimi i  i 
tyre si dhe te te metat 
dhe perparesite e 
llojeve te ndërmarrjeve, 
diskutime me student. 
 

1 

7 Java e VII-të: Fitimi i ndërmarrësve dhe kamata, 
kapitali hua 
 
M.Bektashi, & N.Gacaferi “Ekonomia” 
Prsihtinë 2018 fq. 136-159 
 

3 Ushtrime  lidhur me 
njesine:konkretizim me 
shembuj dhe dialogim 
me student  

1 

8 Java e VIII- Testi i parë me shkrim 
(vlersimi i pare me shkrim intermediet) 

3 Ushtrime lidhur me 
testin epare me shkrim. 

1 
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9 Java e IX:Bankat,sistemi dhe punët bankare. 
M.Bektashi, & N.Gacaferi “Ekonomia” 
Prsihtinë 2018 faqe 190-200 
 

3 Ushtrime  lidhur me 
bankat, llojet e bankave 
,punët bankare . 
 

1 

10 Java e X-të: Koncentrimi dhe centralizimi i 
prodhimit dhe i kapitalit – krijimi i monopoleve 
M.Bektashi, & N.Gacaferi “Ekonomia” 
Prsihtinë 2018 fq. 159-167 

3 Ushtrime lidhur me 
njesine Krijimi i 
monopoleve, llojet e 
monopoleve 

1 

11 Java e XI-të: Makroekoomia, qëllimet parësore të 
makroekonomisë 
M.Bektashi, & N.Gacaferi “Ekonomia” 
Prsihtinë 2018 fq. 169-177 

 

3 Ushtrime lidhur me 
materien 
mesimoreqëllimet 
parësore të 
makroekonomisë, 
faktorët e brendshëm 
dha faktorët e jashtë.m 

1 

12 Java e XII-të: Ç`rregullimet në sasinë e parasë në 
qarkullim, inflacioni, deflacioni dhe llojet e tyre 
M.Bektashi, & N.Gacaferi “Ekonomia” 
Prsihtinë 2018 faqe 177-189 

3 Ushtrime lidhur me 
materien mesimore 
duke marr shembuj 
praktik gjat diskutimit 
me student. 

1 

13 Java XIII-të Ciklet ekonomike (konjuktuale) 
Ekonomia e hapur dhe tregtia ndërkombtare 
M.Bektashi, & N.Gacaferi “Ekonomia” 
Prsihtinë 2018fq. 192-234 
 
. 

3 Ushtrime lidhur me 
njesine Teoritë e 
zhvillimit të ciklit 
ekonomik, fazat e 
ciklit, ekonomik. 
 
 

1 

14  Java e XIV-Testi i Dytë me shkrim 3 Ushtrime lidhur me 
testin e dyte 

1 

15 Java XV-të: Integrimet Ekonomike 
M.Bektashi, & N.Gacaferi “Ekonomia” 
Prsihtinë 2018fq. 235-254 
 

3 Ushtrime lidhur me 
materien mesimore. 

1 

LITERATURA 
Literatura bazë:  
- 1. Dr.Mejdi Bektashi dhe Mr Nysret Gacaferi “Ekonomia” Prishtine 2018  
- 2. Dr.Gazmend Luboteni,,Bankat dhe afarizmi  bankar”Prishtine 2018 
Literatura Shtesë: 
-  prof.dr. Sabahudin Komoni,,Financat”Prishtinë,2012 
 
 

VËREJTJE 
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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. Nexhmije Kabashi 

 


