
Titulli i lëndës : “Matematikë  e Zbatuar në biznes” 

Përshkrimi i 
lëndës 

Matematika e Zbatuar është një lëndë e cila synon të japë njohuri të përgjithshme për 
përdorimin, zbatimin e matematikës në ekonomi. Gjatë këtij kursi do të fitohen njohurit 
e duhura se si formulohet një problem ekonomik, ndërtimi i modelit përkatës matematikë 
dhe përdorimi i metodave të ndryshme të programimit linear për zgjidhjen e tij. Do të 
trajtohen konceptet kryesore rreth grafeve dhe rrjetave dhe përdorimi i algoritmeve të 
ndryshme për zgjidhjen e problemeve për rrugën më të shkurtër. Një vend të veçantë 
zënë edhe njohuritë rreth disa elementeve të matematikës financiare si: interesi i thjeshtë, 
interesi i përbërë, rentat dhe amortizimi i borxhit 

Objektivat e 
lendes 

 Të fitohet një vlersim rreth rolit që luan matematika financiare në formulimin dhe 
zgjidhjen e një problemi ekonomik  

 Njohja dhe përvetsimi i koncepteve bazë të matematikës financiare si: kapitalizimi dhe 
aktualizimi, rentat, krijimi dhe amortizimi i fondeve, metoda të vlerësimit të borxheve, 
elementë të programimit linear dhe elemente të teorisë të portofolit 

 Të aftësohen për të ndërtuar dhe zgjidhur një problem ekonomik duke përdorur 
konceptet matematike 

Rezultatet e 
pritshme 

 Studentët do të kenë fituar një vlerësim për rolin që luan matematika financiare në 
marrjen e vendimit   

 Do të kenë mësuar si të perdorin teknika sasiore në analizën e problemeve financiare 

 Do arrijnë një shkathtësi në zgjidhjen e problemeve konkrete 

 Do të jenë të aftë të zhvillojnë mendimin kritik duke rritur edhe aftësitë arsyetuese 
sasiore 

Mënyra e 
vlerësimit 

 Vlerësimi i vazhduar 30 % 
 Frekuentimi  5% 
 Aktivizimi 5%,  
 Provim i ndërmjetëm 20 % 

 Provimi përfundimtar 70 %. 

Literatura e 
detyruar 

Matematikë e Zbatuar për Fakultetin e Ekonomisë, TH.Mitre dhe B.Ruseti  
Matematikë e Zbatuar (Ushtrime )për Fakultetin e Ekonomisë, TH.Mitre dhe B.Ruseti  

Literatura e 
rekomanduar 

An Undergraduate Introduction to Financial Mathematics, J Robert Buchanan 2006 

PËRMBAJTJA E LËNDËS 

Java Temat: leksione/seminare/laboratore 

1 

Formulimi i problemit dhe zgjidhja grafike e problemit të programimit linear.L 
Problemi standart i programimit linear.L 
Problemi standart i programimit linear L 
Seminar për programimin linear.2S 

2 

Transformimi i problemit të programimit linear në problem standart.L 
Trajta kanonike e problemit të programimit linear .L 
Trajta kanonike e problemit të programimit linear .L 
Seminar për trajtën ekanonike dhe algoritmin simpleks.2S 



3 

Algoritmi simpleks .L 
Transformimi i problemit standart në trajtë kanonike .L 
Probleme duale simetrike dhe jo-simetrike.L 
Seminar për teorinë e dualitetit.2S 

4 

Metoda simpleks duale.L 
Interpretimi ekonomik i problemit dual Programimi linear tërësisht në numra të plotë.L 
Interpretimi ekonomik i problemit dual Programimi linear tërësisht në numra të plotë.L 
Seminar për programimin linear me numra të plotë .2S 

5 

Programimi linear pjesërisht në numra të plotë.L 
Programimi linear parametrik L 
Problemi i transportit dhe vetit e tij  .L 
Seminar për problemin e transportit.2S 

6 

Zgjidhja e problemit të transportit të balancuar .L 
Variante të shtrimit të problemit të transportit .L 
Koncepte kryesore të teoris së grafeve .L 
Seminar për njohuritë e teorisë së grafeve .2S 

7 

Pemët dhe shkurret.L 
Problemi i rrugës më të shkurtër .L 
Problemi i rrugës më të shkurtër .L 
Seminar për optimizimin në rrjeta . 

8 

Qëndrat në grafe.L  
Fluksi në rrjetë  .L 
Fluksi në rrjetë  L 
Seminar për qëndrat në grafe. Fluksi në rrjetë  2S 

9 

Metoda e rrugës kritike .L 
Optimizimi i shpenzimeve të projektit.L  
Projekte me kohëzgjatje të rastit .L 
Seminar për metodën kritike.2S 

10 

Teoria e lojrave, zgjidhja optimale .L 
Zgjidhja grafike e lojrave .L 
Thjeshtimi i matricës së lojës.L  
Seminar për teorinë e lojrave.2S 

11 

Përkufizime të teorisë së rradhëve.L 
Rradhët e Puasonit.L 
Zbatime dhe simulime të modeleve të rradhës. L 
Seminar për teorinë e  rradhëve .2S 

12 

Interesi i theshtë.L 
Interesi i përbërë.L 
Interesi i përbërë.L 
Seminar për llogaritjen e interesit .2S 

13 

Rentat e zakonshme.L 
Rentat në kohë.L 
Rentat në kohë.L 
Seminar për rentat.2S 



14 

Rentat komplekse. L 
Amortizimi i njëtrajtshëmi borxhit.L 
Amortizimi i njëtrajtshëmi borxhit.L 
Seminar për amortizimin.2S 

15 

Amortizimi sipas metodës franceze.L 
Amortizimi me pagesa në progresion gjeometrik.L 
Amortizimi me pagesa në progresion gjeometrik.L 
Seminar për amortizimim me pagesa në progresion gjeometrik. 2S 

Java  DETYRË   KURSI - DETYRIM 

X, Y Nuk ka 

 


