
Titulli i lëndës: “Matematikë e përgjithshme” 

Përshkrimi i 
lëndës 

Ky modul synon të japë njohuri bazë të algjelbrës lineare dhe analizes matematikore  të 
nevojshme për të mbështetur disiplina të ndryshme ekonomike, që zhvillohen në këtë 
degë dhe shërben si bazë ndjekje e kursit të matematikës së zbatuar që zvillohet në vitin 
e dytë. Një vend të konsiderueshëm në program zënë njohuritë e reja të cilat trajtohen 
të shoqëruara me shembuj zbatimi në ekonomi. 

Objektivat e 
lendes 

 Marrja e  njohurive të sakta matematikore,  

 Përdorimi i njohuritë e marra në zgjidhjen e ushtrimeve të ndryshme matematikore, 

 Të aftësohen për zbatimin e njohurive në ekonomi, 

 Përdorimi i tabelave dhe diagramave, shifrave dhe intrepretimi i tyre 

Rezultatet e 
pritshme 

 Formimi i shprehive praktike, 

 Njohuri të qëndrueshme matematikore, 

 Kuptimi dhe zbatimi i njohurive matematikore në ekonomi, 

 Aftësia për të prezantuar punimet e tyre në publik. 

Mënyra e 
vlerësimit 

 Vlerësimi i vazhduar 30 % 

- Frekuentimi  5% 

- Aktivizimi 5%,  

- Detyra e  kursit  5% 

- Provim i ndërmjetëm 15 % 

 Provimi përfundimtar 70 %. 

Literatura e 
detyruar 

Matematika – për Fakultetin e Ekonomisë, 2007, Th. Mitre, O. Stringa, B. Ruseti 
Ushtrime të matematikës – për Fakultetin e ekonomisë, 2007, grup autorësh 

Literatura e 
rekomanduar 

Fundamental methods of mathematical economics, 1984, A. Chiang   
Matematika per l’economia e l’azienda, L. Peccati, S. Salsa, A. Squellati, 2000 

PËRMBAJTJA E LËNDËS 

Java Temat: leksione/seminare/laboratore 

1 

Vektoret,  varësia dhe pavarësia lineare (L).  
Baza e hapësirës vektoriale (L).  
Seminar mbi vektorët  (S). 
 Matricat, përcaktorët, nënmarticat (L). 
Seminar mbi matricat (S) 

2 

Blloqet matricore, Matrica e anasjelltë (L). 
 Rangu i matrices (L).  
Seminar mbi matricat  (S) 
Transformimet elementare të matricës (L).  
Seminar mbi transformimet elementare (S) 

3 

Njohuri themelore.Rregullat e Kramerit (L).  
Teorema e Kroneker-Kapelir. Metoda e eleminimit e Gaussit (L). 
Seminar mbi metodën e Gaussit (S) 
Sistemet e ekuacioneve lineare homogjene (L) 
.Seminar për sistemet e ekuacioneve  lineare (S)      



4 

Metodat interactive për zgjidhjen e sistemeve lineare.(L).  
Zbatimet në ekonomiks dhe biznes (L). 
Seminar mbi zbatimet në ekonomiks.(S). 
Modelet e Leontievit, Inekuacionet lineare dhe sistemet e tyre.Vlerat e veta dhe vektorër e vetë 

matrices.(L). 
Seminar mbi inekuacionet lineare dhe sistemet e tyre.(S) 

5 

Koncepti  bashkësisë, Vlera absolute .Vargu numeric, Limit i vargut. (L) 
Rregullat e kalimit në limit, Nënvargu.(L) 
Seminar mbi limitin e vargut.(S) 
Vetitë funksionale, Disa klasa të veçanta funksionesh, Funksioni i përbërë dhe ai i anasjelltë.(L) 
Seminar mbi limitin e funksionit.(S) 

6 

Madhësitë pmv dhe pmm.Vazhdueshmëria e funksionit.(L) 
Veti të funksioneve të vazhdueshëm.(L) 
Seminar mbi vazhdueshmërinë e funksioneve  (S) 
Seminar  mbi derivatin e funksionit. (S) 
Rregullat e derivimit dhe derivatet e funksioneve elementareve themelore(L) 

7 

Diferencial i funksionit dhe zbatimi i tij në në llogartije të përafërta.(L) 
Elsticiteti, analiza marxhinale.Zbatime të derivatit në studimin e kostos,fitimit (L) 
Seminar mbi analizën marxhinale (S) 
Teorema e njehsimit diferencial, formula e Tejlorit dhe rregullat e Lopitalit. (L) 
Seminar mbi rregullat e Tejlorit(S) 

8 

Studimi i funksionit me anë të derivative(L) 
Studimi i funksionit me anë të derivative(L) 
Seminar mbi studimin e funksionit (S) 
Ndërtimi i grafikut  të funksioni.(L) 
Seminar për ndërtimin e grafikut  të funksioni.(S) 

9 

Derivatet e pjesshme, Diferencial i plotë, Elasticitetet e pjesshme (L)  
Derivati i funksionit të përbërë (L)  
Seminar mbi derivation e funksionit të përbërë.(S) 
Dhënia e pashtjelluar e funksionit dhe derivimi i tij.(L) 
Seminar mbi funksionet e pashtjelluar (S) 

10 

Ekstremumet e funksionit, Ekstremumet e kushtëzuara. Metoda e Lagranzhit.  (L)   
Seminar ndërtimi i formulave empirike me medodën e katrorëve më të vegjël.  (S)                                                                
Integrali i pacaktuar, vetitë .Integrimi me zëvendësim dhe me pjesë.   (L)                                                              
Integrimi i disa klasave të funksioneve (L)  
Seminar mbi Integralin e caktuar, formula e Njuton-Laibinicit.(S) 

11 

Vetitë e integralit të caktuar, zbatime gjeometrike dhe ekonomike.(L) 
Gjetja e syprinave, vëllimit (L)  
Seminar mbi sipërfaqen dhe vëllimin (S) 
Gjetja e kostos totale nga kosto marxhinale.(L)  
Seminar mbi koston totale (S) 

12 

Llogaritja e përafërt e integralit të caktuar(L) 
Seminar mbi llogaritjen e përafërt të integralit(S)  
Integralet jot ë vetë me kufij të pafundëm.(L) 
Kriteret e studimit të natyrës së tyre (L)  
Seminar  mbi Integralet jo të vetë të funksioneve me shkëputje, Integralet e Eljeri (S) 



13 

Seminar mbi integralet jot ë vetë.(S)  
Njohuri mbi ekuacionet diferenciale.(L) 
Problem Koshi.Ekuacionet diferencialeme variabla të ndashëm, homogjene dhe lineare.(L) 
Ekuacionet diferenciale të rendtit të dytë.(L)    
Seminar mbi ekuacionet diferenciale.(S) 

14 

Seritë numerike , konvergjenca dhe vetitë e tyre.(L) 
Kriteret e konvergjencës së serive me tema pozitive.(L) 
Seminar mbi konvergjencën e serive numerike.(S)  
Seritë me terma të çfarëdoshëm.(L) 
Seminar mbi seritë e çfarëdoshme.(S) 

15 

Seritë polinomiale,Gjetja e zonës së konvergjencës(L) 
Vetitë e serive polinomiale.(L) 
Zbërthimi i funksioneve në seri polinomiale. (L) 
Seminar mbi përdorimin e serive polinomiale.(S) 
Seminar mbi përdorimin e serive polinomiale (S) 

 DETYRË   KURSI - DETYRIM  

14 Zbatimi i metodave matematikore në menaxhim  

 


