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Viti/Seminari:               I/I 

 
Përshkrimi: Kjo disiplinë analizon objektin, zhvillimin dhe rolin e sektorit dytësor. Ky sektor është 
analizuar veçanërisht për Shqipërinë në periudha të ndryshme. Vëmendja kryesore i është kushtuar 
zhvillimit strukturor dhe lokacionit të degëve të ndryshme të sektorit dytësor si dhe perspektivës për të 
ardhmen. Si rast i veçantë është analizuar industria fasone faktorët e lokacionit dhe ndikimi në ekonominë 
Shqiptare.  

 
Temat e leksioneve : 
1. Faktorët kryesorë të lokacionit industrial. 
2. Variablet që kushtëzojnë dinamikën, strukturën dhe lokacionin e industrisë. 
3. Teoritë e lokacionit industrial. Zhvillimi dhe lokacioni i sektorit dytësor në Shqipëri. 
4. Zhvillimi, struktura dhe lokacioni i industrisë në vitet 1945-1990. 
5. Ndryshimet në lokacionin e industrisë pas vitit 1990. 
6. Tipologjia e organizimit të industrisë në Shqipëri. 
7. Burimet primare të energjisë. Industria e naftës, gazit dhe qymyrgurit. 
8. Industria elektro-energjetike. Burimet kryesore dhe lokacioni i tyre. 
9. Zhvillimi strukturor dhe lokacioni i industrisë minerale deri në vitin 1990. 
10. Zhvillimi strukturor dhe lokacioni i industrisë minerale pas vitit 1990. 
11. Zhvillimi strukturor dhe lokacioni i industrisë përpunuese jo ushqimore deri në vitin 1990. 
12. Zhvillimi strukturor dhe lokacioni i industrisë përpunuese jo ushqimore pas vitit 1990. 
13. Perspektiva e zhvillimit të industrisë në Shqipëri. 
14. Roli i investimeve të huaja në zhvillimin e sektorit dytësor të Shqipërisë. 
15. Industria fasone dhe roli i saj në zhvillimin e sektorit dytësor pas vitit 1990.  
 
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 5 faqe format A4, TNR, 12, hapësira 1.5):  20% e notës 
- Kontrolli përfundimtar: provim me shkrim     50% e notës 
 Gjithsej:                                                                                                                     100% 

 
Literatura e detyrueshme për studentët: 



1. Sheme. S.,      Gjeografia e industrisë, Tiranë, 2012 
2. Hajdari. D.,    Industria Ushqimore në Shqipëri, Tiranë, 2005 
3. Kote. Z.,         Industria agroushqimore në Shqipëri, Sarandë, 2009.  
 

Literatura shtesë:  
1. Sheme. S.,       Zhvillimi struktura dhe lokacioni i industrisë së energjetikës. Tiranë, 1990 
2. Fuga. A.,         Shoqëria periferike, Tiranë, 2004 
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