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PLANPROGRAMI MËSIMOR - SYLLABUS 
Niveli i 
studimeve 

Bachelor Programi Menaxhment 
Viti 
Akademik 

2020-21 

Lënda FINANCAT 
Viti II Statusi i 

lëndës 
Zgjedhore ECTS/kredi 5 

Semestri  IV 
Javët 
mësimore 

15 Orët mësimore 
Ligjërata Ushtrime 

2 1 
Metoda e 
mësimit 

Ligjërata, ushtrime, punime, konsultime, teste, raste studimi, detyra, ushtrime, 
etj. 

Konsultime Dy orë pas ligjëratave 

Mësimdhënësi  
Tel/mob  
 e-mail  

Asistenti  
Tel/mob  
 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 
Qëllimi i lëndës Financa është  t'u ofrojë 
studentëve njohuri  teorike  dhe  praktike  për  
njohjën  dhe  përdorimin  e teknikave financiare 
dhe bankare dhe ofrimit të shërbimeve financiare 
dhe bankare, mënyrën e funksionimit të Bankës 
qendrore, dhe bankave të nivelit të dytë, 
qarkullimin e pagesave, veprimtarinë kreditore të 
bankave komerciale,  rregullimin bankar në 
Kosovë. 
Ky kurs synon të ndihmojë kuptimin e 
koncepteve themelore në financë dhe të adresojë 
disa nga trendët kryesore në industrinë financiare 
në vend dhe në shkallë ndërkombëtare në kohën 
më të re,   duke   përdor   metodologjinë   e   
analizës   ekonomike   dhe financiare. Kursi 
është disenjuar të analizojë rolin e parasë, kredisë 
dhe bankave në disa variabla kryesore 
ekonomike siç janë normat e interesit, inflacioni, 
dhe industria financiare. Gjithësesi, rëndësi e 
veçantë i kushtohet rolit dhe funksioneve të 

Njohuritë: 
Kuptimi i teorive mbi paratë, funksionin e 
parasë si dhe format e parasë, sistemet 
monetare gjatë zhvillimit historik.  
Kuptojnë dhe fitojnë njohuri mbi qarkullimin 
dhe instrumentet financiare, koncepcionin 
dhe kuptimin e masës monetare si agregati 
kryesor monatar.  
Dijë t’i shqyrtojë dhe analizojë rolin, 
funksionin e Bankës Qëndrore. 
Dijë t’i shqyrtojë dhe analizojë funksionin 
dhe operacionet bankare te Bankat 
Komerciale.  
Formimin e potencialit kreditor, 
multiplikacionin, politikën monetare– 
kreditore.  
Kuptojnë veprimin e inflacionit, deflacionit. 
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bankës qendrore në implementimin dhe zbatimin 
e politikave monetare në shkallë vendi. 

 
 

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 
Prezantimi i temës mësimore në Power Point, ushtrime në fleta të mëdha    
Përsëritja e temës paraprake nga grupi i caktuar i studentëve, analiza, hulumtime dhe ushtrime  
individuale dhe ekipore.   
Rast studimi apo detyrë  (për orën e ushtrimeve)  lidhur me temën e ligjëruar 

KUSHTET PËR REALIZIMIN E TEMËS MËSIMORE 
Salla e pajisur me kompjuter dhe projektor, tabela për ushtrimin e detyrave matematikore 

Mënyra e vlerësimit të studentit  (në %): 
Prezentimi dhe puna grupore:0-4%                              
Prezentimi individual:0-3%                               
Aktiviteti:0-3%                                                           
Punim seminarik:0-10%                                                  
Testi i I:15%                                                                        
Testi i II:15%                                                                   
Provimi përfundimtar:50% 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 
91-100   10 (dhjetë 
81-90  9 ( nëntë) 
71-80 8 (tetë) 

61-70 7 (shtatë) 

51-60 6 (gjashtë) 

OBLIGIMET E STUDENTIT 
Ligjërata Ushtrime 
Vijimi i Ligjëratave 
Pjesëmarrje aktive, 
Punime seminarike, projekte, 
Pjesëmarrje ne teste dhe ushtrime, 
Provimi përfundimtar. 

Pjesëmarrje në ushtrime 
Puna individuale dhe grupore në raste 
studimi, 
Pjesëmarrje, diskutime. 

NGARKESA E STUDENTIT PËR LËNDËN 
Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsejtë 
Ligjërata 2 15 30 
Ushtrime 1 15 15 
Punë Praktike 1 5 5 
Kontakte me mësimdhënësin 1 10 10 
Ushtrime në teren    
Kolekfiume/seminare 5 2 10 
Detyra të shtëpisë 1 15 15 
Koha e studimit vetanak 1 15 15 
Përgatitja përfundimtare  për provim 10 1 10 
Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi 
final) 

5 2 10 

Projektet propozimet 5 1 5 
Vërejtje: 1 ECTS kredi = 25 orë angazhim,  p.sh. nëse lënda i 
ka 5 ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë 
semestrit 125 orë  
 
 
 

Ngarkesa  
totale:   

125 
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Ja
va

 Ligjërata Ushtrime 
Tema Orët Tema Orët 

1 FINANCA SI SHKENCË 
Kuptimi i financave, zhvillimi historik i 
financave; 
Segmentët bazë të financës; 
Financa dhe disiplinat tjera ekonomike; 
Brutoprodukti dhe të ardhurat kombëtare. 
Literatura: Prof. Dr. Sabahudin Komoni, 
Financat, Universiteti i Prishtinës, 
Prishtinë, 2012, fq,11-21. 

2 Financa si shkencë 
Diskutime  në  grupe  rreth  
financës  si shkencë dhe si 
praktikë; 
Diskutime në grupe për 
segmentet bazë në financë; 
Diskutimi mbi brutoptoduktin 
dhe të ardhurave kombëtare. 

1 

2 PARAJA 
Kuptimi parasë; 
Format e parasë; 
Funksionet e parasë. 
Literatura: Prof. Dr. Sabahudin Komoni, 
Financat, Universiteti i Prishtinës, 
Prishtinë, 2012, fq,21-41. 

2 Analiza dhe diskutimi historik 
mbi paratë dhe funksionet e 
tyre.. 
Dikutimi në grupe për paranë 
në jetën e përditshme 

1 

3 TEORITË MBI VLERËN E PARASË 
Teoritë mbi vlerën e parasë; 
Teoritë mbi fuqinë blerëse të parasë; 
Vlera në kohë e parasë; 
Literatura: Prof. Dr. Sabahudin Komoni, 
Financat, Universiteti i Prishtinës, 
Prishtinë, 2012, fq,41-65. 

2 Ushtrimi i vlerës materiale të 
parasë dhe vlera funksionale si 
dhe vlera në kohë e parasë 

1 

4 SISTEMET MONETARE 
Kuptimi i sistemeve monetare; 
Evolucioni i sistemeve monetare; 
Sistemi i pluralizmit monetar; 
Sistemi i monometalizmit; 
Sistemi i valutës letër. 
Literatura: Prof. Dr. Sabahudin Komoni, 
Financat, Universiteti i Prishtinës, 
Prishtinë, 2012, fq,65-81. 

2 Ushtrimi dhe dallimi i 
sistemeve monetare gjatë 
historisë së zhvillimit monetar 
Prezantim i banknotave në 
përdorim.  

1 

5 QARKULLIMI I PARASË DHE 
AGREGATËT MONETAR 
Qarkullimi i parasë; 
Agregatët monetar; 
Masa monetare; 
Masa monetare optimale. 
Literatura: Prof. Dr. Sabahudin Komoni, 
Financat, Universiteti i Prishtinës, 
Prishtinë, 2012, fq,81-117. 

2 Ushtrime mbi sektorët e 
qarkullimit të parasë. 
Ndarja e agregatëve monetar 
sipas funksionit. 

1 
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6 SISTEMI BANKAR-  
Kuptimi dhe funksioni i bankave; 
Zhvillimi historik i bankave; 
Llojet e bankave. 
Literatura: Prof. Dr. Sabahudin Komoni, 
Financat, Universiteti i Prishtinës, 
Prishtinë, 2012, fq,149-187. 

2 Diskutime në grupe për 
sistemin bankar. 

1 

7 BANKA QENDRORE DHE POLITIKA 
MONETARE – KREDITORE 
Banka Qendrore: Vështrim i përgjithshëm; 
Funksionet e Bankës Qendrore; 
Emetimi i parasë; 
Pavarësia e bankës qendrore;  
Kuptimi i politikës monetare–kreditore; 
Qëllimi dhe detyrat e saj; 
Indikatorët e politikës monatare–kreditore; 
Instrumentet e politikës monetare-kreditore. 
Literatura: Prof. Dr. Sabahudin Komoni, 
Financat, Universiteti i Prishtinës, 
Prishtinë, 2012, fq,259-279. 
Ligji Për Bankën Qendrore të Kosovës; 
Raportet Vjetore të BQK. 

2 Banka qendrore; 
Diskutime në grupe për bankën 
qendrore dhe detyrat e saj. 
Prezantim i funksioneve dhe 
detyrave të BQK. 
Instrumentet financiare 
Diskutime  në  grupe  për  
rëndësinë  e instrumenteve te 
politikes monetare- kreditore. 
Aktivitet-Rast Studimi:  
Instrumentet  financiare në 
sistemin financiar të Kosovës. 

1 

8 BANKAT KOMERCIALE 
Bankat komerciale: Përkufizimi dhe roli 
Karakteristikat  specifike të afarizmit 
të bankave komerciale. 
Karakteristikat e përgjithshme të afarizmit 
të bankave komerciale 
Bilanci i bankës komerciale 
Elementet  bazë   të   veprimtarisë  së   
bankës komerciale 
Drejtimi bankar 
Parimet e drejtimit bankar 

2 Bankat komerciale 
Diskutime në grupe për bankat 
komerciale dhe klasifikimin e 
tyre. 
Diskutime në grupe për 
drejtimin bankar.  
Prezantimi  i bilanceve  të   
bankave komerciale në Kosovë. 
 

1 

9 PUNËT (OPERACIONET) BANKARE 
Llojet e punëve bankare; 
Punët bankare pasive;  
Punët bankare aktive dhe  
Punët bankare neutrale.  
Literatura: Prof. Dr. Sabahudin Komoni, 
Financat, Universiteti i Prishtinës, 
Prishtinë, 2012, fq,187-225. 

2 Prezentimi praktikë dhe 
ushtrimi i punëve bankare në 
bazë të analizës së bilancit të 
bankave. 

1 

10 SISTEMI KREDITOR 
Kuptimi, zanafilla, qëllimi dhe detyrat e 
kredisë; 
Burimet e mjeteve për kreditim; 
Tregu i parasë dhe tregu i kapitalit; 
Kamata dhe risku kreditor. 

2 Aplikimi i sistemit kreditor 
Kamata dhe risku kreditor në 
bankat e Kosovës. 

1 
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Literatura: Prof. Dr. Sabahudin Komoni, 
Financat, Universiteti i Prishtinës, 
Prishtinë, 2012, fq,117-133. 
 

11 POTENCIALI KREDITOR I BANKAVE 
AFARISTE 
Formimi i potencialit kreditor; 
Faktorët e formimit dhe ndryshimit të 
potencialit kreditor; 
Potenciali afatshkurtër dhe afatgjatë; 
Transformimi i afateve të mjeteve të 
bankës. 
Literatura: Prof. Dr. Sabahudin Komoni, 
Financat, Universiteti i Prishtinës, 
Prishtinë, 2012, fq,225-249. 

2 Ushtrimi, përpilimi i potencialit 
kreditor të një banke dhe 
analiza e tij në shembuj 
praktik. 

1 

12 MULTIPLIKACIONI KREDITOR –
MONETAR DHE PARAJA PRIMARE 
Multiplikacioni Mikrokreditor; 
Kuptimi dhe krijimi i parave primare 
(emisioni primar);  
Mekanizmi dhe proceset e krijimit të parasë 
primare; 
Mekanizmi dhe proceset e krijimit të parasë 
primare në ekonomin e tregut. 
Literatura: Prof. Dr. Sabahudin Komoni, 
Financat, Universiteti i Prishtinës, 
Prishtinë, 2012, fq,239-259. 

2 Përpilimi dhe ushtrimi i detyrës 
praktike të zhvillimit të 
multiplikacionit kreditor dhe 
monetar. 
 

1 

13 INFLACIONI 
Kuptimi dhe definicioni i inflacionit; 
Shkaqet e inflacionit; 
Llojet e inflacionit; 
Pasojat e inflacionit. 
Literatura: Prof. Dr. Sabahudin Komoni, 
Financat, Universiteti i Prishtinës, 
Prishtinë, 2012, fq,279-300. 

2 Diskutime në grupe me 
studentë:Analizimi lidhur me 
inflacionin dhe shembuj 
praktik të ndikimit të 
inflacionit. 

1 

14 DEFLACIONI 
Kuptimi dhe definicioni i deflacionit; 
Shkaqet dhe karakteristikat tipike të 
pasojave të deflacionit; 
Dezinflacioni dhe reflacioni; 
Devalvimi dhe revalvimi. 
Literatura: Prof. Dr. Sabahudin Komoni, 
Financat, Universiteti i Prishtinës, 
Prishtinë, 2012, fq,300-311. 

2 Diskutimi dhe shqyrtimi në 
grupe e deflacionit. 

1 
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15 PARAJA NË QARKULLIMIN E 
PAGESAVE NDËRKOMBËTARE   
Baza ekonomike dhe juridike e pagesave 
ndërkombëtare; 
Kuptimi i qarkullimit të pagesave 
ndërkombëtare; 
Bilanci me botën e jashtme, bilanci i 
pagesave; 
Mjetet në qarkullimin e pagesave 
ndërkombëtare (valuta, deviza); 
Paraja elektronike. 
Literatura: Prof. Dr. Sabahudin Komoni, 
Financat, Universiteti i Prishtinës, 
Prishtinë, 2012, fq,311-382. 

2 Diskutimi në grupe me 
studentët mbi bilancin e 
pagesave me botën e jashtme. 

1 

LITERATURA 
            Literatura bazë:   

1. Prof. Dr. Sabahudin Komoni, Financat, Universiteti i Prishtinës, Prishtinë, 2012; 
2. Gentiana Sharku, Brikena Leka, Etleva Bajrami, Financa, Tiranë 2013.       

Literatura plotësuese: 
1. Drini Salko, Bazat e Financës, Universiteti Bujqësor i Tiranës. Fakulteti i Ekonomisë dhe 

Agrobiznesit, Tiranë, 2011;  
2. Isa Mustafa: Menaxhmenti financiar, Riinvest, Prishtinë, 2008;  
3. Herbert B. Mayo: Financa, LU Tiranë, 1995;   
4. Sherif Bundo: Financë, 2007, Tiranë. 

VËREJTJE 
Për çdo temë mësimore, studentët do të pajisen me materiale të nevojshme në gjuhën shqipe.  
Në fund të çdo ore mësimore, grupet e caktuara të studentëve do të angazhohen me detyrë  apo rast 
studimi lidhur me temën e ligjëruar. Rezultatet e arritura nga ajo detyrë, grupet e studentëve duhet t'i 
prezantojnë dhe diskutojnë ato në orën e ushtrimeve. 

VËREJTJE PËR STUDENTIN 
- Para së gjithash, studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë institucionin dhe rregullat 
shkollore;  
- Duhet të respektojë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe punimet seminarike,  të jetë  i vëmendshëm në 
orën mësimore;  
- Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e indeksit në teste dhe provim;  
- Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti  duhet ti përmbahet udhëzimeve të dhëna nga 
mësimdhënësi për realizimin e hulumtues dhe teknik të punimit;  
- Testet dhe provimet vlerësohen individualisht për secilin student. Prandaj, studentet duhet të 
përqendrohen vetëm në njohuritë personale.  
- Shkelja eventuale e këtyre parimeve etike (rregullave) ndëshkohet konform normave të parapara me ligj.      

 
Profesori i lëndës: 

______________________ 
 

 


