
Titulli i lëndës: “Mikroekonomi e ndërmjetme” 

Përshkrimi i 
lëndës 

Kjo lëndë synon të rrisë njohuritë e studentëve mbi teorinë mikroekonomike për t’i thelluar 
ato më tej në një nivel më të avancuar. Kjo u ofrohet studentëve nëpërmjet kombinimeve 
të diagrameve, grafikëve dhe një matematike të thjeshtë duke i bërë të aftë të transformojnë 
një dukuri ekonomike në një ekuacion apo në një shembull numerik. Lënda përbëhet nga 
2 pjesë: teoria e konsumatorit dhe ajo e prodhuesit duke pasur në themel në secilën prej 
tyre parimin e optimizmit, ku ashtu si konsumatori që kërkon kombinimin e të mirave që i 
japin atij kënaqësinë më të madhe dhe prodhuesi i cili kërkon kombinimin e faktorëve të 
prodhimit që i jep fitimin maksimal, përballen nga kufizime të ndryshme. Pikërisht, kjo 
lëndë jep një larmi të madhe shembuj e modelesh rreth këtyre dy teorive duke e ndihmuar 
studentin për t’i lidhur ato më tepër me realitetin. 

Objektivat e 
lendes 

 Kuptimi i  qartë i koncepteve të rëndësishme të teorisë mikroekonomike  

 Formimi një bazë të mirë për krijimin e modeleve mikroekonomike dhe të supozimeve 
që lidhen me to. 

 Aftësimi në aplikimin e këtyre koncepteve dhe modeleve të ndryshme në raste të 
ndryshme të studimit të dukurive ekonomike. 

Rezultatet e 
pritshme 

 Kuptimi i koncepteve themelore të teorisë mikroekonomike, 

 Kuptimi i ndërtimit të modeleve mikroekomomike dhe supozimeve lidhur me to. 

 Aftësia për të transformuar një dukuri ekonomike në një ekuacion apo shembull 
numerik. 

 Aftësia për të ndërtuar modele ekonomike dhe për t’i interpretuar ato. 

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 

Hal. R. Varian-Mikroekonomia. Trajtim modern, përkthim i botimit të tretë, shtëpia 
botuese Onufri, 2000 

Literatura e 
rekomanduar 

“Intermediate Microeconomics” dhe “Microeconomics Theory” 

PËRMBAJTJA E LËNDËS 

Java Temat: leksione/seminare 

1 

Si ndërtohet një model mikroekonomik L 
Shembulli i tregut të apartamenteve në një qytet  studentësh 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 
Seminar  mbi kufizimn buxhetor S 
Seminar  mbi Ndryshimet e vijës së buxhetit S 



3 

Supozimet lidhur me preferencat. Kurbat e indiferencës. L 
Shembuj të preferencave. Preferencat normale. 
Norma marxhinale e zëvendësimit L 
Seminar mbi preferencat dhe kurbat e indiferencës.S 
Seminar mbi normën marxhinale të zëvendësimit S 

4 

Përkufizimi i funksionit të dobisë .Shembuj të funksionit të dobisë. L 
Dobia marxhinale dhe MRS (L). 
Seminar mbi përkufizimin e funksionit të dobisë S 
Seminar mbi dobinë marxhinale dhe MRS, S 

5 

Problemi i zgjedhjes optimale dhe shembuj L 
Rrjedhime të konditës së tangencialitetit. L 
Seminar  mbi zgjedhjen  optimale, teori dhe ushtrime S 
Seminar  mbi rrjedhimet e konditës së tangencialitetit S 

6 

Të mirat normale dhe të mirat inferiore; kurba të ardhura konsum dhe kurba Engel. L 
Të mirat e zakonshme dhe të mirat Giffen; kurba çmim-konsum dhe kurba e kërkesës. L 
Seminar  mbi kurbën e  të ardhurave e konsumit.S 
Seminar  mbi kurbën çmim-konsum dhe kurbën e kërkesës.S 

7 

Efekti i zëvendësimit dhe efekti i të ardhurave.  L 
Ritmet e ndryshimit dhe ligji i kërkesës. 
Efekti i zëvendësimit dhe efekti i të ardhurave. L 
Seminar mbi efektin zëvendësimit dhe efektit të të ardhurave S 
Seminar  mbi Ekuacionin Slatski, S 

8 

Kalimi nga kërkesa individuale në kërkesën e tregut. L 
Elasticiteti. Elasticiteti dhe të ardhurat. Elasticiteti dhe të ardhurat marxhinale.  
Seminar mbi kalimin nga kërkesa individuale në kërkesën e tregut.S 
Seminar  elasticiteti dhe të ardhurat. S 

9 

Oferta dhe ekuilibri i tregut. L 
Statikë krahasuese: Taksa dhe humbja neto nga një taksë. L 
Seminar  mbi ofertat dhe ekuilibrin ei tregut. S 
Seminar  mbi taksat dhe humbja neto nga një taksë S 

10 

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

11 

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 
Seminar mbi maksimizimin e fitimit në periudha afatshkurtëra dhe afatgjata. S 
Seminar mbi maksimizimin e fitimit dhe të ardhurat e shkallës. S 

12 

Minimizimi i kostos. L 
Të ardhurat e shkallës dhe funksioni i kostos. L 
Seminar  mbi minimizimi i kostos S 
Seminar  mbi të ardhurat e shkallës dhe funksioni i kostos S 

13 

Kostot afatshkurtëra, afatgjata, fikse dhe pothuajse fikse.L 
Kurbat e kostove. L 
Seminar  mbi kostot afatshkurtëra, afatgjata, fikse dhe pothuajse fikse. S 
Seminar  mbi  kurbat e kostove.S 



14 

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

15 

Kurba afatgjate dhe afatshkurtër e degës.L 
Renta ekonomike L 
Detyrë kursi    2S    

Java  DETYRË   KURSI - DETYRIM 

XV Paraqitja e maksimizimit të fitimit ne bizneset e prodhimit.  

 


