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 Objektivat e lëndës   
 Lënda ka për qëllim të japë njohuritë bazë në shkencën ekonomike, kuptimin e 

kërkesës dhe ofertës, si dhe të ekuilibrit të tregut. Të japë njohuritë mbi teorinë e 
prodhimit, koston, konceptet e mikroekonomisë dhe makroekonomisë, njohuritë 
mbi kontabilitetin, etj. 

 
 Përmbajtja   
 Mikroekonomi: Vështrim i përgjithshëm mbi shkencën e ekonomisë. Kërkesa, oferta 

dhe format e tregut. Ekuilibri i tregut. Makroekonomi: Objektivat kryesore dhe mjetet 
politike të realizimit të tyre. Ekuilibri Makroekonomik. Kërkesa dhe oferta agregate. 
Modeli Klasik dhe ai Kejnsian. Paraja dhe sistemi bankar. Tregu monetar, 
instrumentat e politikës monetare. Politika fiskale. Buxheti qeveritar dhe politika 
fiskale. Kontabiliteti dhe konceptet bazë të tij. Kontabiliteti si mjet informacioni. 
Kontabiliteti i prodhimit. Objektivat themelore të kontabilitetit të kostos. Rëndësia e 
informacionit kontabël. Llojet e kontabilitetit. Roli dhe qëllimet e kontabilitetit 
financiar. Klasifikimi i kostove Teoria e Break-Even –Point (BEP). Shpenzimet e 
pergjithëshme. Kuptimi dhe përbërja e shpenzimeve të përgjithëshme. Njohuri të 
drejtimit të prodhimit. Logjistika. Ligji i triadës Kosto-Cilesi-Afat. Teoria e 
menaxhimit të stokut. Përkufizimi i firmës, ndërmarjes. Teoritë dhe llojet e 
strukturave të ndërmarjeve. Drejtimi i burimeve njerëzore, Intervistimi. Rekrutimi, 
trajnimi dhe politikat e përshtatjes me mjedisin e punës. Politika e pagës dhe 
simulimit. Zhvillimi në karierë dhe lidershipi.  
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