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Lënda EKONOMIA E APLIKUAR 
Viti II Statusi i 

lëndës 
Zgjedhore ECTS/kredi 4 

Semestri  III 
Javët 
mësimore 

15 Orët mësimore 
Ligjërata Ushtrime 

2 1 
Metoda e 
mësimit 

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

Konsultime Dy orë pas ligjëratave 

Mësimdhënësi Dr.Nexhmije Kabashi 
Tel/mob 044-111-491 
e-mail Nexha 63@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  se 
aplikuar , si dhe te zhvilloj dhe pasuroj aftesite e 
tyre(studenteve)me  njohuri nga  shkence e 
ekonomise  dhe zbatimin e saj ne jete dhe biznes.   

Njohuritë: 
• Aftesimi profesional ne skencat ekonomike , 
mesim i rregullave dhe metodave te ndrysme  
nga sfera e shkeces se ekonomise, 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  shoqerore dhe afariste. 

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 
ekipore   
Rast studimi apo detyrë  (për orën e ushtrimeve)  lidhur me temën e ligjëruar 

KUSHTET PËR REALIZIMIN E TEMËS MËSIMORE 
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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 2 15 30 
Ushtrime 1 15 15 
Punë Praktike    
Kontakte me mësimdhënësin 1 10 10 
Ushtrime në teren    
Kolekfiume/seminare 5 2 10 
Detyra të shtëpisë 1 15 15 
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 = 30 orë angazhim,  p.sh. nëse lënda i 
ka 4 ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë 
semestrit 120 orë  

Ngarkesa  
totale:   

120 

Ja
va

 Ligjërata Ushtrime 
Tema Orët Tema Orët 

1  Java e pere:Hyrje- Kuptimi, zhvillimi  
dhe doktrinat e ekonomise aplikative 
 
Dr.Musa Limani,,Makroekonomia  
aplikative” Prishtine 2018,fq.11-38 

2  
Ushtrime – mbi kuptimi dhe 
doktrinat e makroekonomise 
aplikative. 
 

1 
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2 Java e dyte: 
Komponentet e ekonomise aplikative-
bartsit e ekonmise aplikative, organet 
shteterore, organet publiko- juridike , 
organet politike dhe subjektet e ekonomise. 
 
Dr.Musa Limani,,Makroekonomia  
aplikative” Prishtine 2018,fq,41-45 
 

2 Ushtrime – mbi  komponentet 
e ekonomise aplikative, 
organet shteterore, organet 
publiko-juridike, organet 
politike dhe subjektet e 
ekonomise. 
 
 

1 

3  Java  e trete:Qellimet e ekonomise 
aplikative, shthurja  e qellimve zhvillimore 
dhe realizimi i qellimeve 
 
Dr.Musa Limani,,Makroekonomia  
aplikative” Prishtine 2018,fq.47-57 

2 Ushtrime :mbi  qëllimet e 
ekonomise aplikative, 
realizimi dhe shthurja e 
qëllimeve ekonomike. 

1 

4 Java e kater:-Faktoret e ekonomise 
aplikative- , faktori njerëzor, material dhe 
faktori ekonomiko-shoqeror. 
 
Dr.Musa Limani,,Makroekonomia  
aplikative” Prishtine 2018”fq.61-70 

2 Ushtrime:mbi faktoret  e 
ekonomise dhe  konkretizim 
me shembuj konkret. 

1 

5 Java e peste:Zhvillimi ,   politika 
zhvillimore dhe planifikimi i ekonomise 
kombetare 
 
Dr.Musa Limani,,Makroekonomia  
aplikative” Prishtine 2018 fq.81-100 

  2 Ushtrime:  mbi zhvillimin 
dhe  planifikimin e ekonomise 
kombetare me politikat 
zhvillimore. 

1 

6 Java e gjashte:- Sistemi monetar dhe 
devizor,pariteti dhe konvertibiliteti i 
monedhes  
 
Dr.Musa Limani,,Makroekonomia  
aplikative” Prishtine 2018,fq.106-116 
 

2 Ushtrime :mbi sistemin 
monetar, revizor , paritmi dher 
konvertibiliteti i monedhes-
shembuj konkret. 

1 

7 Java e shtate:Sistemi bankar, funksioni i 
qarkullimit te pagesave, instrumentet e 
brendshme te pagesave dhe instrimenten 
nderkombetare te pagesave 
 
Dr.Musa Limani,,Makroekonomia  
aplikative” Prishtine 2018,fq.119-126 
 
 

2 Ushtime : Sistemi bankar, 
funksioni i qarkullimit te 
pagesave, instrumentet e 
brendshme te pagesave dhe 
instrimenten nderkombetare te 
pagesave. 

1 
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8 Java e  tete:- Testi i parë me shkrim 
(vlersimi i pare me shkrim intermediet) 
 

2 Ushtrime : korrigjim dhe  
konsultim lidhur me testin e 
pare. 

1 

9 Java e nente:Kuptimi i sistemit fiskal dhe 
funksioni i tij, roli i sistemit fiskal,sistemi 
tatimor, kontributet , doganat dhe taksat 
 
Dr.Musa Limani,,Makroekonomia  
aplikative” Prishtine 2018,fq.128-134 

2  
Ushtrime:mbi kuptimin  e 
sistemit fiskal dhe funksioni i 
tij, roli i sistemit fiskal,sistemi 
tatimor, kontributet , doganat 
dhe taksat 

1 

10  Java e dhjete: Tregu dhe politika e 
çmimeve, kuptimi  dhe roli i tregut, 
faktoret dhe masat per stabilizimit ne 
tregut 
 
 
Dr.Musa Limani,,Makroekonomia  
aplikative” Prishtine 2018, fq.135-147 

2 Ushtrime:mbi Tregu dhe 
politika e çmimeve, kuptimi  
dhe roli i tregut, faktoret dhe 
masat per stabilizimit ne tregut 
 

1 

11  Java e  njembedhjete:Sistemi dhe 
politika e çmimeve, kuptimi i çmimeve 
dhe rendesia e sistemit te çmimeve. 
 
Dr.Musa Limani,,Makroekonomia  
aplikative” Prishtine 2018, fq.151-165  
 
 

2 Ushtrime:mbi Sistemi dhe 
politika e çmimeve, kuptimi i 
çmimeve dhe rendesia e 
sistemit te çmimeve. 

1 

12  Java e dymbedhjete:Madhesite  globale 
makroekonomike  funksioni i tyre ne 
ekonomine kombetare  dhe konsumi final 
Dr.Musa Limani,,Makroekonomia  
aplikative” Prishtine 2018, fq169-197 

2 Ushtrime : mbi madhesite  
globale makroekonomike dhe 
funksioni i tyre ne ekonomine 
kombetare dhe konsumi final. 

1 

13  
Java e trembedhjete:Vleresimi i dyte me 
shkrim intermediar  
 

2 Ushtrime: –shtjellim i testit te 
dyte dhe komunikim rezultati. 

1 

14  
Java e katermbedhjete:Politika 
industriale, agrare dhe e zhvillimi te 
tregetise dhe ekonomise se vogel.  
 
Dr.Musa Limani,,Makroekonomia  
aplikative” Prishtine 2018,fq.201-226 

2 Ushtrime  mbi  politikat 
industriale, agrare, dhe 
zhvillimin e tregetise dhe 
ekonomise se vogel. 

1 
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15 Java e pesembedhjete:Politika e 
komunikacionit,zhvillimit te turizmit dhe 
politika e zhvillimi te ekonomise se vogel 
 
Dr.Musa Limani,,Makroekonomia  
aplikative” Prishtine 2018,fq.228-241. 
 
 
 

2 Ushtrime:mbi politiken  e 
komunikacionit,zhvillimit te 
turizmit dhe politika e 
zhvillimi te ekonomise se 
vogel. 

1 

LITERATURA 
Literatura bazë:  
1.Prof.Dr.Musa Limani,,Makroekonomia Aplikative”-Prishtine,2018 

2.Dr.Musa Limani,,Ekonomia e Kosovës”20018 Prishtinë 
 
- Literatura Shtesë: 
-  
-  1. Prof. Dr.Musa Limani,,Politika e zhvillimit rajonal” –Prishtinë 2010 
- 2.Prof. Dr. Sabahudin Komoni,,Financat”Prishtinë 2012 
-   

 
 
 
 
 
 
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 
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- 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 

 

 

 

 

 


