
Titulli i lëndës: “Mikroekonomi” 

Përshkrimi i 
lëndës 

Ky modul synon të pajisë studentët me njohuritë bazë të ekonomisë duke u dhënë si pika 
referimi: modelet e sjelljes së  konsumatorit, modelet e sjelljes së prodhuesit, modelet e 
tregjeve të produkteve dhe të të faktorëve dhe  roliin ekonomik te shtetit Në këtë lëndë, 
studentët duke aplikuar metodën e të menduarit ekonomik  do të pajisen me njohuri të 
plota në lidhje me mënyrën se si funksionojnë tregjet, si ato alokojnë burimet , pse çmimet 
dhe pagat rriten dhe bien, pse qeveritë ndërhyjnë në alokimin e burimeve dhe çmimeve, 
si bizneset startojnë dhe menaxhohen, avantazhet e konkurrencës dhe informacionit në 
funksionimin e tregjeve. Krijimi i një pasqyre të qartë te studentët për mënyrën e sjelljes 
së agjentëve ekonomike në nivel mikroekonomik  me objektiva të përcaktuara qartë për 
mirëfunksionimin e ekonomisë . 

Objektivat e 
lendes 

 Përvetësimi i njohurive bazë ekonomike  mbi bazën e të cilave studentët do të 
kuptojne konceptet dhe problemet ekonomike që do përdoren gradualisht  gjatë 
gjithë viteve të studimit. 

 Familjarizimi me konceptet, termat bazë të ekonomisë  dhe kombinimi i analizave 
ekonomike me  gjykimin e tyre personal të situatave konkrete dhe  mënyrat e 
duhura të përdorimit të tyre. 

 Aftësimi i studentëve në përdorimin e principeve bazë ekonomike në situata të 
reja . 

Rezultatet e 
pritshme 

 Të shpjegojnë konceptet dhe disa modele të thjeshta  ekonomike dhe të 
përshkruajnë se si  përdoren ato. 

 Të përmirësojnë  aftësitë analitike të tyre, aftësitë e tyre për të zgjidhur probleme 
dhe përmirësuar cilësinë e vendimmarrjeve. 

 Të tregojnë se si konceptet dhe principet  ekonomike  mund të përdoren  në 
analiza të thjeshta ekonomike që ndeshim në jetën  e përditshme 

Mënyra e 
vlerësimit 

 Vlerësimi i vazhduar 30 % 
 Frekuentimi  5% 
 Aktivizimi 5%,  
 Detyra e  kursit  5% 
 Provim i ndërmjetëm 15 % 

 Provimi përfundimtar 70 %. 

Literatura e 
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Java Temat: leksione/seminare/laboratore 

1 

Si ndërtohet një model mikroekonomik Shembulli i tregut të apartamenteve në një qytet  
studentësh (L) 
Efiçensa Pareto (L) 
Efiçensa Pareto (L) 
Seminar   mbi modelimin mikroekonomik (2S) 



2 

Kufizimi buxhetor. Ndryshimet e vijës së buxhetit. (L) 
Kufizimi buxhetor në rastin e një zotërimi fillestar dhe në rastin e dy periudhave të ndryshme 
kohore(L) 
Kufizimi  buxhetor në rastin e një zotërimi fillestar dhe në rastin e dy periudhave të ndryshme 
kohore(L) 
Seminar mbi kufizimin  buxhetor (2S) 

3 

Supozimet lidhur me preferencat. Kurbat e indiferencës.(L) Norma marxhinale e zëvendësimit(L) 
Norma marxhinale e zëvendësimit (L) 
Seminar mbi preferencat 2S) 

4 

Përkufizimi i funksionit të dobisë(L) 
Dobia marxhinale dhe MRS (L) 
Dobia marxhinale dhe MRS (L) 
Seminar mbi dobinë(2S) 

5 

Problemi i zgjedhjes optimale dhe shembuj(L) 
Rrjedhime të konditës së tangencialitetit. (L) 
Rrjedhime të konditës së tangencialitetit. (L) 
Seminar mbi zgjedhjen (2S) 

6 

Të mirat normale dhe të mirat inferiore; kurba të ardhura konsum dhe kurba Engel. (L) 
Të mirat normale dhe të mirat inferiore; kurba të ardhura konsum dhe kurba Engel. (L) 
Të mirat normale dhe të mirat inferiore; kurba të ardhura konsum dhe kurba Engel. (L) 
Seminar mbi kërkesën(2S) 

7 

Të mirat e zakonshme dhe të mirat Giffen; kurba çmim-konsum dhe kurba e kërkesës. (L) 
Të mirat e zakonshme dhe të mirat Giffen; kurba çmim-konsum dhe kurba e kërkesës. (L) 
Të mirat e zakonshme dhe të mirat Giffen; kurba çmim-konsum dhe kurba e kërkesës. (L) 
Seminar mbi të mirat e zakonshme dhe të mirat Giffen; kurba çmim-konsum dhe kurba e kërkesës. 
(2S) 

8 

Efekti i zëvendësimit dhe efekti i të ardhurave.  (L) 
Ritmet e ndryshimit dhe ligji i kërkesës (L) 
Kurba e kompensuar e kërkesës. (L) 
Seminar mbi ekuacionin Slatski (2S) 

9 

Kalimi nga kërkesa individuale në kërkesën e tregut. (L) 
Elasticiteti. Elasticiteti dhe të ardhurat. (L) 
Elasticiteti dhe të ardhurat marxhinale. (L) 
Seminar mbi Kërkesat e tregut (2S) 

10 

Oferta dhe ekuilibri i tregut. (L) 
Statikë krahasuese (L) 
Taksa dhe humbja neto nga një taksë. (L) 
Seminar mbi oferten dhe ekuilibrin e tregut (2S) 

11 

Funksioni i prodhimit dhe shembuj. (L) 
Produkti marxhinal dhe norma teksnike e zëvendësimit. (L) 
Të ardhurat e shkallës. (L) 
Seminar mbi  funksionin e prodhimit  (2S) 

12 

Fitimet. Maksimizimi i fitimit në periudha afatshkurtëra dhe afatgjata. (L) 
Kurba e kërkesës së anasjelltë për faktorë.Maksimizimi i fitimit dhe të ardhurat e shkallës(L) 
Kurba e kërkesës së anasjelltë për faktorë.Maksimizimi i fitimit dhe të ardhurat e shkallës(L) 



Seminar mbi maksimizimin e fitimit (2S) 

13 

Minimizimi i kostos.Të ardhurat e shkallës dhe funksioni i kostos. (L) 
Kostot afatshkurtëra, afatgjata, fikse dhe pothuajse fikse. . (L) 
Kurbat e    kostove. . (L) 
Seminar  mbi minimizimin e kostos dhe kurbat e kostos ((2S) 

14 

Konkurrenca e plotë.Oferta për një firm konkurruese.(L) 
Fitimet dhe teprica e prodhuesit. Kurba afatgjatë e ofertës për firmën.(L) 
Fitimet dhe teprica e prodhuesit. Kurba afatgjatë e ofertës për firmën.(L) 
Seminar  mbi ofertat e firmës dhe te degës (2S) 

15 

Kuba afatgjate dhe afatshkurtër e degës.(L) 
Renta ekonomike (L) 
Renta ekonomike (L) 
Prezantime  detyrës së  kursi (2S) 

Java  DETYRË   KURSI - DETYRIM 

15 Konkurrenca e plotë dhe oferta për një firmë konkurruese 

 


