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Obligueshme  

          Kodi  ECTS  kredi 6 
Semestri I 

Javët 

mësimore 

 

15 

 

Orët mësimore  30 

Ligjërata Ushtrime 

2 3 
Metodologjia 

e mësimit 

 

Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike, etj.   

Konsultime  
Mësimdhënësi Prof. Asoc. Dr. 

Ekrem Alimi 

e-mail ekrem.halimi@uni-prizren.com 

Tel. 044527688 

 

Asistenti 

Faton Kabashi e-mail  

Tel.  

 

Qëllimi studimor i lëndës 

 

Rezultatet e pritshme 

Qëllimi i lëndës së matematikës 

është që të ju mundësoi 

studentëve që gjatë ligjëratave 

dhe ushtrimeve të fitojë njohuri 

të nevojshme mbi rolin dhe 

rëndësinë e matematikës së 

përgjithshme dhe matematikës 

financiare, lidhur me principet 

themelore, metodat dhe modelet 

matematikore dhe mënyrën e 

aplikimit të tyre në analizat 

ekonomike. 

Pas mbarimit të kursit matematika afariste, studentët duhet të jenë në 

gjendje:  

• të familjarizohen me kuptimin e matricës dhe përcaktorëve dhe të 

aplikojnë në zgjidhjen e problemeve që shfaqen nga fusha e ekonomisë. 

• të zgjidh sistemet e ekuacioneve në forma dhe mënyra të ndryshme, 

• të njoh kuptimin e vargut dhe vlerës kufitare të tij, vetit e vargjeve,  

• të njoh kuptimin e limitit të funksionit dhe vetit e tij. 

• të njoh kuptimin e derivatit dhe zbatimin e tij. 

• të zbatojë njohurit matematikës së përgjithshme në zgjidhjen e 

problemeve të matematikës financiare  

• të dijë konceptet nga matematika financiare dhe llogaritjet e tyre, 

përqindjen, kamatën , interesin depozitat , rentat  

• të paraqes planin e amortizimit të huasë 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore:  

Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike, etj. 

Kushtet për realizimin e temave mësimore: 

Salla me mundësi errësimi, kompjuteri dhe projektori. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

Vlerësimi bëhet me anë të testit, kurse nota 

përfundimtare përbëhet prej katër komponentëve: 
-  Pjesëmarrja dhe aktiviteti në orë: 0-10 pikë 
-  Kolokuiumi Parë: 0 - 45 pikë 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

91 - 100 10         ( ECTS – A) 

81 – 90   9         ( ECTS -  B) 

71 – 80   8         ( ECTS -  C) 
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-  Punimi seminarik: 0 - 10 pikë  

-  Kolokuiumi i dytë: 0- 45 pikë  

• Provimi: 0 - 100 pikë 

61 – 70   7         ( ETCS -  D) 

51 – 60    6         ( ETCS -  E) 

40 -  50   5*       ( ETCS – FX) 

Obligimet e studentit: 

Ligjërata  Ushtrime                 

✓ Vijimi i ligjëratave, 

✓ Pjesëmarrja në debate, 

✓ Respektimi i kodit të mirësjelljes, etj. 

✓ Vijimi i orëve të ushtrimeve 

✓ Respektimi i kodit të mirësjelljes etj 

 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime  3 15 45 

Konsultime me mësimdhënësin 1 11 11 

Vizita pune në teren - - - 

Seminare - - - 

Koha e studimit vetanak 2 15 30 

Përgatitja përfundimtare për provim 6 5 30 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, provim, etj) 1 3 3 

Projekte, prezantime, etj 1 1 1 

Vërejtje: 1 ECTS kredi=25 orë angazhim, meqë lënda i ka 6 ECTS 

kredi, studenti duhet të ketë 150 orë angazhime. 

Ngarkesa 

totale: 

150 

 
Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

Matricat  

 

2 

Matricat  

 

3 
Kuptimi i matricave  

Llojet e matricave  

Veprimet me matrica 

Zbatimi i matricave në zgjidhjen e  

problemeve në ekonomi. 

Detyra që lidhen me matrica.  

Formulimi i problemeve në ekonomi 

përmes matricave. 

2. Përcaktorët, matrica inverse dhe 

rangu i matricës 

 

 

2 

 

Përcaktorët, matrica inverse dhe 

rangu i matricës 

 

 

3 Përcaktorët  

Matrica inverse 

Rangu i matricës 

Detyra në lidhje me njehsimin e 

përcaktorëve.  

Gjetja e matricës inverse. 

Gjetja e rangut të matricës. 

3. Sistemet e ekuacioneve lineare  

 

2 

Sistemet e ekuacioneve lineare  

 

3 
Kuptimi i sistemit të ekuacioneve lineare  

Rregullat e Kramer-it  

Diskutimi i zgjidhjeve të sistemit 

Detyra në lidhje me sistemin e  

ekuacioneve lineare që zgjidhen 

përmes rregullave të Kramerit 

4. Metodat për zgjidhjen e sistemet e 

ekuacioneve lineare 

 

 

2 

Metodat për zgjidhjen e sistemet e 

ekuacioneve lineare 

 

 

3 

 
Zgjidhja e sistemet te ekuacioneve 

lineare me metodën Gaus-it  

Sistemet e ekuacioneve lineare 

homogjene 

Detyra në lidhje me sistemin e  

ekuacioneve lineare që zgjidhen 

përmes metodës së Gausit. 

Shembuj të ekuacioneve lineare për 

zgjidhjen e problemeve në ekonomi. 

5. Vargjet numerike  

 

2 

Vargjet numerike  

 

3 
Kuptimi i vargut numerik  

Monotonia dhe kufizueshmëria e vargut 

numerik  

Vlera kufitare e vargut numerik 

Detyra në lidhje me kuptimin e vargut 

numerik dhe vlerës kufitare të tij. 



6. Progresioni aritmetik dhe gjeometrik  

 

 

2 

Progresioni aritmetik dhe 

gjeometrik 

 

 

 

3 
Progresioni aritmetik.  

Shuma e n kufizave të progresionit 

aritmetik. 

Progresioni gjeometrik. 

Shuma e n kufizave të progresionit 

gjeometrik. 

Detyra në lidhje me progresionin  

aritmetik dhe gjeometrik. 

Zbatimi i progresinit aritmetik dhe 

gjeometrik në zgjidhjen e problemeve 

në ekonomi. 

7. Limiti i funksionit  

 

 

2 

Limiti i funksionit  

 

 

3 

Kuptimi i limitit të funksionit. Veprimet 

matematike me limite.  

Disa limite të rëndësishme. Asimptotat e 

grafikut të funksionit. 

Detyra në lidhje me limitin e 

funksionit. 

Disa limite të rëndësishme. 

8. Derivati i funksionit  

 

2 

Derivati i funksionit  

 

3 
Kuptimi i derivatit të funksionit. 

Rregullat e derivimit. 

Tabela e derivateve të funksioneve 

elementare dhe të përbëra. 

Detyra në lidhje me derivatin e 

funkionit elementarë dhe të përbërë. 

9. Derivatit dhe diferenciali i funksionit    

 

2 

Derivatit dhe diferenciali i 

funksionit   

 

 

3 Kuptimi gjeometrik i derivatit dhe i 

diferencialit dhe interpretimi gjeometrik 

.  

Derivatet e rendeve të larta 

Shembuj të zbatimit të derivateve të 

funksionit në ekonomi 

10. Zbatimi i derivatit të funksionit  

 

 

2 

Zbatimi i derivatit të funksionit  

 

 

3 

Monotonia e funksionit.Ekstremumet e 

funksionit Përkulshmëria e lakores dhe 

pika e lakimit. 

Shembuj mbi zbatimin e derivatit të 

funksionit në gjetjen e vlerave 

ekstreme të funksionit si dhe 

shqyrtimin e monotonisë dhe 

përkulshmëris. 

11. Shqyrtimi i funksionit  

2 

Shqyrtimi i funksionit  

3 Plani i përgjithshëm i shqyrtimit të 

funksionit dhe ndërtimi i grafikut 

Detyra në lidhje me grafikun e 

funksionit 

12. Përqindja. Interesi i thjeshtë dhe i 

përbërë. 

 

 

 

2 

Përqindja. Interesi i thjeshtë  3 

Përpjesa dhe përpjestimi. 

Njehësimi i përqindjes. 

Interesi i thjeshtë. 

Njehësi anticipativ i interesit të thjeshtë. 

Deponimi i kursimeve.  

Kredia konsumuese. 

Detyra në lidhje me përpjesën, 

përpjestimin, përqindjen dhe interesin 

e thjeshtë. 

13. Interesi i përbërë  

 

 

 

2 

Interesi i përbërë  

 

 

 

3 

Njehsimi i interesit të përbërë. 

Njehsimi i vlerës fillastre të kapitalit. 

Njehësimi i normës së interesit të 

përbërë.  

Koha e njehsimit të interesit. 

Norma konforme dhe relative e interesit.  

Kapitaizimi i vazhdueshëm. 

Detyra në lidhje me interesin e 

përbërë. 

14. Depozitata dhe rentat   

 

 

2 

Depozitata dhe rentat   

 

 

3 

Depozitat periodike. 

Harmonizimi i depozitave. 

Depozitat me kapitalizim të 

Detyra në lidhje me depozitat dhe 

rentat. 



vazhdueshëm. 

Rentat anticipative dhe dekurzive. 

15. Amortizimi i huave në anuitete të 

barabarta 

 

 

 

 

2 

Amortizimi i huave në anuitete të 

barabarta 

 

 

 

 

3 

Kthimi i huasë. 

Njehsimi i kësteve kur dihet huaja dhe 

anuiteti.  

Njehsimi i këstit të parë kur dihet huaja. 

Njehsimi i cilitdo këst me ndihmën e 

anuitetit. 

Njehsimi i pjesës së paguar të huas 

Përpilimi i planit të amortizimit 

Detyra në lidhje me përpilimin e 

planit të amortizimit. 

LITERATURA:  

1. Ajet Ahmeti (2012), “Matematika për ekonomistë”, Prishtinë 2012.  

2. Ajet Ahmeti (2013), “Matematikë financiare”, Prishtinë 2013. 

LITERATURA NDIHMËSE: 

1. Lis, Piotr, Rosser, Mike. (2016), Basic mathematics for economists, (third edition), New York. 

2. Bergin, Jim (2015), Mathematics for Economists with Applications, New York. 

3. Ronald Harshbarger and James Reynaolds (2013), “Mathematical applications  for the management, 

life and social sciences” 10 th ed., Boston, New York. 

4. FatonBerisha, Matematika Per Biznes, 2005 

5. Muharrem Berisha dhe Faton Berisha (2006), Matematikë për biznisë dhe ekonomiks, “Iliria” 2006. 

Vërejtje:  

• Studentët duhet të jenë të ndërgjegjshëm dhe ti respektojë rregullat e institucionit. 

• Duhet të respektojnë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe të jenë të vëmendshëm në orët e mësimit. 

• Duhet ta kenë ID kartelën me veti, kure testimit nuk mund ti nënshtrohet pa pas me veti ID kartelën. 

• Gjatë hartimit të punimeve, studenti duhet t'i përmbahet udhëzimeve të dhëna nga mësimdhënësi. 

• Në orët e testimit nuk lejohet përdorimi i telefonave mobil. 

 


