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Përshkrimi: Disiplinë aplikative që u ofron studentëve njohuri të thelluara mbi ekonominë 
bujqësore (EB), si veprimtari prodhuese, modeluese e territorit, peizazhit dhe mjedisit. 
Shtjellohet roli i faktorëve natyrorë dhe humanë në prodhimin bujqësor; përhapja e kulturave 
bujqësore, bagëtive, pyjeve dhe peshkimit; popullsia bujqësore, eksodi bujqësor; prona dhe 
njësitë e prodhimit bujqësor; tipat, llojet, politikat, strategjitë e zhvillimit të EB-së; nevojat për 
EB të qëndrueshme.  
 
Temat: 
1. Hyrje. Objekti, përmbajtja, detyrat dhe rëndësia e studimit Gj. së EB-së. Raporti i saj me 

gjeografinë rurale dhe disiplinat e tjera. 
2. Bujqësia si veprimtaria e parë prodhuese e njeriut dhe veprimtaria ekonomike kryesore në 

hapësirën rurale, degë e rëndësishme e ekonomisë së çdo vendi dhe e asaj botërore.  
3. Roli i kushteve natyrore (pozita gjeografike, relievi, klima, ujërat, tokat, flora dhe fauna) në 

zhvillimin e ekonomisë bujqësore. 
4. Roli i faktorëve humanë në zhvillimin e ekonomisë bujqësore. Kapitali njerëzor. Raportet 

popullsi bujqësore/popullsi jobujqësore. Roli i rritjes numerike të popullsisë, i migrimeve të 
brendshme dhe emigracionit.  

5. Roli i industrializimit, ndërtimit, transportit, tregtisë dhe urbanizimit në zhvillimin e EB-së. Roli 
i faktorit politik dhe i konkurrencës. 

6. Koncepti mbi pronën bujqësore. Prona dhe pronarët në sektorin e EB-së. Reformat agrare. 
Objektivat e mijëvjeçarit për sektorin e EB-së. 

7. Njësitë e prodhimit bujqësor: aspektet juridike, hapësinore dhe tekniko-organizative. 
8. Bujqësia si aktiviteti kryesor në hapësirën rurale. Aspektet teknike (mekanizimi dhe 

motorizimi). Bujqësia dhe ekonomia: specializimi i prodhimit, modernizimi dhe drejtimi 
shkencor. Politikat bujqësore të BE-së dhe “Evropa e gjelbër”. 

9. Bujqësia intensive dhe ekstensive. Tipat e prodhimit bujqësor dhe modelet e zhvillimit të 



bujqësisë. 
10. Struktura e ekonomisë bujqësore. Gjeografia botërore e degëve dhe nëndegëve të ekonomisë 

bujqësore. Ecuria e prodhimit të ushqimit në botë. Kapaciteti ushqyes i planetit. 
11. Përhapja dhe prodhimi i disa grup-kulturave bujqësore në botë. 
12. Nëndegët e blegtorisë. Përhapja gjeografike e gjësë së gjallë dhe e prodhimit blegtoral në 

botë. 
13. Pylltaria. Përhapja gjeografike dhe rëndësia ekonomike e pyjeve. Lokalizimi dhe rajonizimi 
bujqësor. 
14. Zhvillimi i EB-së dhe mbrojtja e mjedisit. Faktorëve e degradimi dhe shkretëtirëzimit të 

tokës dhe i mbulesës bimore. Koncepti dhe praktika e bujqësisë biologjike. Strategjitë e 
OCDE-së për zhvillimin e bujqësisë së qëndrueshme gjatë shek. XXI. 

15. Leksion përmbyllës. 
 
Forma e kontrollit dhe vlerësimit  
- Detyrim frekuentimi në: 70% të seminareve  
- Angazhimi në seminare:       10% e notës 
- Testi I: në javën e  6-të        10% e notës 
- Testi II: në javën e 10-të       10% e notës 
- Detyra e kursit ose ese: rreth 15 faqe format A4, TNR, 12, hapësira 1.5): 20% e notës 
- Kontrolli përfundimtar: provim me shkrim     50% e notës 
- Gjithsej:                   100% 
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