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Qëllimi studimor i lëndës Rezultatet e të mësuarit 
 
Qellimet e kesaje lende janë: ofrimi i nje 
paraqitjeje më të detajuar te koncepteve 
statistikore krahasuar me ato te ofruara ne lenden 
baze te statistikave; ofrimi i bazave te analizes 
ekonometrike duke u fokusuar ne metodologjine e 
regresionit nje- dhe shumë-faktorial (kryesisht 
metoden OLS); ofrimi i te kuptuarit gjithperfshires 
të analizes se te dhënave mbi problemet 
ekonomike; fitimi i njohurive mbi nje pakete 
kompjuterike për analize te te dhënave 

Pas përfundimit të suksesshëm të kursit, 
studentët do të zhvillojnë aftësitë dhe do të 
jenë në gjendje të:  
• Te kuptuarit e koncepteve kyce ne 

ekonometri;  
• formulimi i nje modeli empirik; mbledhja e të 

dhënave, interpretimi, organizimi, dhe analiza 
e regresionit e aplikuar ne nje problematike 
ekonomike;  

• pervetesimi i pakos kompjuterike per 
ekonometri. 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 
• Gjatë seminareve theksi vendoset në përsëritjen, kuptimin logjik, konsolidimin e 

njohurive teorike të fituara në leksione (në formën e testeve e 20-minutë) dhe mbi të 
gjitha aftësinë për të zhvilluar zbatimin e tyre praktik përmes programit STATA 

• Një pjesë e rëndësishme e seminarit, punën zë me grupe të vogla studentësh (4-5 
studentë), e cila është dhënë për diskutim raste të caktuara studimeve nga realiteti në 
botë dhe në Kosovë.  



• Në fund të konkluzioneve të formuluara orë seminar dhe punëtori gjithëpërfshirëse 
detyra për farë. 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 
• Tabela, kompjuter, projektor dhe të tjera të IT mjetet e nevojshme për mësim dhe 

ushtrime, salla e kompterëve, STATA. 
 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 
 Vlerësimi në % Nota përfundimtare 
Pjesëmarrja e rregullt 10.00 % 91-100 10 (dhjetë) 

Testi në mes të 
semestrit 30.00 % 81-90 9 (nëntë) 

Projekti 30.00% 71-80 8 (tetë) 

Provimi 
përfundimtar 

30.00 % 61-70 7 (shtatë) 

Total  100.00 % 51-60 6 (gjashtë) 

  00-50 5 (pesë) 

Obligimet e studentit: 

Ligjërata 
Studenti duhet të ndjekë ligjëratat dhe 
ushtrimet me rregull, duhet të përdorë të 
gjitha mundësitë për të mësuar njohuritë e 
nevojshme, duhet  të përdorë literaturë dhe 
më gjerë se sa ajo e përcaktuar, duhet të jenë 
aktivë dhe për të mbajtur rregulloret mbi 
arsimin e lartë në etikën dhe mirësjellje për 
bashkëpunim. 

 Ushtrime 
Studenti duhet të jetë aktiv gjatë ushtrimeve, 
reflektuese dhe të jetë i gatshëm ti zbatojë 
njohuritë dhe  të demonstrojë njohuritë e 
fituara në ligjërata.  
Ushtrimet do të kryhet me anë të programit të 
veçantë statistikore të tilla si STATA prandaj 
studentët duhet të jenë aktiv dhe te jatshëm të 
ushtojnë edhe jashtë orëve të rregullta 
 

Ngarkesa e studentit për lëndën 
Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Ligjërata 3 15 45 

Ushtrime, punë praktike  2 15 30 

Kontakti me mësimdhënësin / konsultime  1 15 15 

Kollokfium, seminare  2 10 20 

Detyrë shtëpie 1 15 15 

Mësim vetanak  2 15 30 

Përgatitje për provimin final  4 3 12 

Projekt, prezantim, etj.. 4 2 8 



Vërejtje: 1 ECTS kredi=25  orë angazhim,p.sh nëse lënda i 
ka 7 ECTS kredi student duhet të ketë angazhim gjatë 
semestrit 175 orë 

Ngarkesa 
totale: 

175 
 

 

 

 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. 

Tema Orët Tema Orët 
 
PREZENTIMI I SYLLABUSIT 
HYRJE  
• Kuptimi i Ekonometrisë 
• Ekonometria dhe statistikat e 

aplikuara  
• Përdorimi praktik i 

Ekonometrisë 
• Modelet ekonomike dhe 

ekonometrike  
• Fazat e analizës ekonometrike  
• Llojet e variablave në analizën 

ekonometrike  
• Të dhënat ndër-sektoriale, seritë 

kohore si dhe të dhënat panel 

3 Pyetje dhe Diskutime 2 

2. 

ANALIZAT E REGRESIONIT 
ME TË DHËNA NDËR-
SEKTORIALE: MODELET E 
THJESHTA TË 
REGRESIONIT 
• Të kuptuarit e modelve me një 

ndryshore  
• Llojet e modeleve me një 

ndryshore  
• Supozimet  
• Vlerësimi i modeleve me një 

ndryshore  
• Inferenca statistikore 

3 Ushtrime me kompjuter 2 

3. 

ANALIZAT E REGRESIONIT 
ME TË DHËNA NDËR-
SEKTORIALE: MODELET E 
REGRESIONIT ME DISA 
VARIABLA 
• Cilat janë modele me shumë 

variabla 
• Modele lineare me dy variabla  
• Vlerësimi i i modeleve me dy 

variabla  

3 Ushtrime me kompjuter 2 



4. 

ANALIZAT E REGRESIONIT 
ME TË DHËNA NDËR-
SEKTORIALE: MODELET E 
REGRESIONIT ME DISA 
VARIABLA 
• Testimi i modeleve me dy 

variabla  
• Modelet jo-lineare me dy 

variabla  
• Supozimet për analiza të 

regresionit me shumë variabla 

3 Ushtrime me kompjuter 2 

5. 

ANALIZAT E REGRESIONIT 
ME TË DHËNA NDËR-
SEKTORIALE: MODELET E 
REGRESIONIT ME DISA 
VARIABLA 
• Hipoteza mbi barazinë e dy 

koeficientëve të regresionit  
• Hipotezat mbi rëndësinë e një 

variable modelit shtesë të re  
• Hipotezat për kufizimet lineare 
 

3 Ushtrime me kompjuter 2 

6. 

MODELET E REGRESIONIT 
ME TË DHËNA 
KUALITATIVE  
• Cka janë variablat dummy  
• Llojet e variablave dummy  
• Llojet e modeleve me variablave 

dummy  
• Modelet me "variabla dummy" 

si i pavarur  
• Modelet me variablave dummy 

si të varur  
• Modelet Multinomial (Logit, 

Probit) 

3 Ushtrime me kompjuter 2 

7. KOLLOKFIUMI I PARË 3 Ushtrime me kompjuter 2 

8. TESTET EKONOMETIKE 
• Testi për Normalitet 3 Ushtrime me kompjuter 2 

9. TESTET EKONOMETIKE 
• Testi për Heteros 3 Ushtrime me kompjuter 2 

10. TESTET EKONOMETIKE 
• Testi për Multi-koliniaritet 3 Ushtrime me kompjuter 2 



11. TESTET EKONOMETIKE 
• Testi për Auto-korelacion 3 Ushtrime me kompjuter 2 

12. 

MODELET THEMELORE TË 
REGERESIONIT ME TË 
DHËNA TË SERIEVE 
KOHOHE  
• Natyra e të dhënave kohore seri  
• Modelet me seri kohore 

3 Ushtrime me kompjuter 2 

13. 

PËRDORIMI OLS ME 
SERIETE KOHORE 
• Stationariteti dhe seritë kohore 

të dobëta  
• Karakteristikat asimptotike të  

OLS-it  
• Modelet ARMA 

3 Ushtrime me kompjuter 2 

 
14. 

KORELACIONI DHE 
HETETORISI NË 
REGRESIONET ME SERITË 
KOHORE 
 
PËRMLEDHJE DHE 
RËNËSIA E ZGJEDHJES SË 
MODELIT TË DUHUR 
EKONOMETRIK 
 

3 Ushtrime me kompjuter 2 

15. KOLLOKFIUMI I DYTË 3 Ushtrime me kompjuter 2 

LITERATURA 
• Myslim Osmani, Metodat e Ekonometrise, Universiteti i Tiranes; 
• Baltagi B.H. (2008) Econometrics  
• Gujarati D. (2004) Basic Econometrics  
• Wooldridge J. (2004) Introductory Econometrics - A Modern Approach  
• Wooldridge J.  Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data 
• Wooldridge J. (2003) Solutions Manual and Supplementary Materials for Econometric 

Analysis of Cross Section and Panel Data - [MIT Press] 

VËREJTJE 
• Për çdo temë e mësimit, studentët do të pajisen me materiale të nevojshme në gjuhën shqipe,  
• Në fund të çdo ore të mësimit, grupe të caktuara të studentëve do të angazhohen me detyrë apo 

rast studimin me temën e ligjëratës. Rezultatet e arritura nga ajo detyrë, grupet e studentëve 
duhet ti paraqesin dhe diskutojnë ato në orën e ushtrimeve 

 
 
 



Vërejtje për studentin: 
• Para së gjithash, studenti duhet të jetë i vetëdijshëm dhe të respektojë institucionin dhe rregullat 

e institucionit,  
• Duhet të respektojë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe të jetë i vëmendshëm në mësim,  
• Kjo është posedimi i detyrueshëm dhe paraqitja e indeksit në teste dhe provime,  
• Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti duhet t'i përmbahet udhëzimeve të dhëna nga 

mësuesi për të realizuar projektin kërkimor. 

 

 


