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PLANPROGRAMI MËSIMOR - SYLLABUS 
Niveli i 
studimeve 

Bachelor Programi 
BANKA DHE FINANCA NË 
BIZNES 

Viti 
Akademik 

2020-21 

Lënda TREGU FINANCIAR DHE INSTITUCIONET FINANCIARE 

Viti III Statusi i 
lëndës 

Obligative ECTS/kredi 7 
Semestri  V 

Javët mësimore 15 Orët mësimore 
Ligjërata Ushtrime 

2 2 

Metoda e 
mësimit 

Ligjerata grupore e shoqëruar me diskutime dhe teste vëmendshmërie, konsultime 
grupore dhe individuale, ushtrime, raste studimi dhe hulumtime,  punime seminarike, 
detyra. 

Konsultime Para dhe pas ligjëratave (apo në orar të caktuar më parë) 

Mësimdhënësi Dr. Agim Kastrati 
Tel/mob 044/175 815 
 e-mail akastrati7@hotmail.com 

Asistenti  
Tel/mob  
 e-mail  

 
Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës 

Përfitimet e Studentit 

 
Kjo lëndë ka për qëllim tu ofrojë studentëve njohuri 
mbi tregun financiar, pjesmarrësit në tregun financiar 
dhe veprimet në tregun financiar, përkatësisht në 
tregun monetar, tregun e kapitalit, tregun valutor dhe 
tregun e derivateve financiare. 
Në përgjithësi do të trajtohen tema të tilla si: Kuptimi 
dhe klasifikimi i tregjeve;  Pjesëmarrësit kryesor në 
veprimet e tregjeve financiare; Paraja, interesi dhe 
faktori kohë; Veprimet e tregjeve monetare; 
Veprimet e tregut të obligacioneve; Tregu i huave 
hipotekare dhe i obligacioneve të tyre; Aksionet-
llojet dhe karakteristikat e aksioneve; Veprimet në 
bursën e aksioneve; Tregjet valutore dhe veprimet e 
tyre;  Kursi valutor dhe faktorët që ndikojnë në të. 
Tregu i derivateve financiare; Opsionet dhe veprimet 
e tyre. 
 

  
Njohuritë: 

 Pas përfundimit të këtij kursi studentët do të 
jetë në gjendje të: 

 Formojnë opinionin e tyre në lidhje me 
pjesëmarrësit dhe veprimet në tregun 
financiar;   

 Dijë se si organizohen dhe funksionojnë 
tregjet financiare, në veçanti tregu monetar 
dhe i kapitalit;                                         

 Zhvillojnë aftësitë e të menduarit kritik për 
tregjet financiare dhe  mbi tregtimin e 
instrumenteve financiare në tregjet financiare. 

 
Aftësitë:  
 Aftësitë e komunikimit dhe prezantimit,  
 Aftësitë e punës në ekip,  
 Aftësitë e interpretimit të veprimeve  të 

pjesëmarrësve në tregjet financiare 
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METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 
Prezantimi i temës mësimore në Power Point,                                                                                                    
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, punime seminarike. 

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

NGARKESA E STUDENTIT PËR LËNDËN 
Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsejtë 
Ligjërata 2 15 30 
Ushtrime 2 15 30 
Punë Praktike    
Kontakte me mësimdhënësin 1 15 15 
Ushtrime në teren    
Kolekfiume/seminare 2 10 20 
Detyra të shtëpisë 1 10 10 
Koha e studimit vetanak 2 15 30 
Përgatitja përfundimtare  për provim 1 10 10 
Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi 
final) 

5 4 20 

Projektet propozimet 5 2 10 
Vërejtje: 1 ECTS kredi = 25 orë angazhim,  p.sh. nëse lënda i ka 7 
ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 175 orë  

Ngarkesa  
totale:   

175 

Ja
va

 Ligjërata Ushtrime 
Tema Orë

t 
Tema Or

ët 
1 Java e parë-Prezantimi i lëndës, njoftimi me 

përmbajtjen dhe temat që do të trajtohen.             
1.Tregjet financiare, Dr.Aristotel Pano & 
Elizabeta Gjoni, viti 2007 

2 Prezentimi i lëndes – literaturës, 
njohuritë fillestare mbi tregjet 
financiare dhe institucionet financiare 
1.Tregjet financiare, Dr.Aristotel Pano 
& Elizabeta Gjoni, 2007 
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2 Java e dytë-Kuptimi dhe klasifikimi i tregjeve 
1.Tregjet financiare, Dr.Aristotel Pano & 
Elizabeta Gjoni, viti 2007. Faqe 9-12    
 
     

2 Ushtrime nga tema: Kuptimi dhe 
klasifikimi i tregjeve 
 

2 

3 Java e tretë-Pjesëmarrësit kryesor në veprimet 
e tregjeve financiare                                            
1.Tregjet financiare, Dr.Aristotel Pano & 
Elizabeta Gjoni, viti 2007, faqe 15-79. 

2 Ushtrime nga tema: Pjesëmarrësit 
kryesor në veprimet e tregjeve 
financiare                                             

2 

4 Java e katërtë-Paraja, interesi dhe faktori 
kohë  
1.Tregjet financiare, Dr.Aristotel Pano & 
Elizabeta Gjoni, viti 2007, faqe 80-101.     
2. Financë, Sherif Bundo, viti 2007, faqe 15-
64.                         

2 Ushtrime nga tema: Paraja, interesi dhe 
faktori kohë  
  

2 

5 Java e pestë-Veprimet e tregjeve monetare, 
1.Tregjet financiare, Dr.Aristotel Pano & 
Elizabeta Gjoni, viti 2007, faqe 108-132.  
2. Paraja dhe institucionet financiare,  
Prof.Asoc.Drini Salko, Prof.Asoc.Ofrea Dhuci,  
viti 2005, faqe 97-104. 

2 Ushtrime nga tema:Veprimet e 
tregjeve monetare,  
 

2 

6 Testi i parë intermedier (kollokfiumi i parë) 2 Rezultatet e Testit të parë intermedier 
(kollokfiumi i parë) 

2 

7 Java e shtatë-Veprimet e tregut të 
obligacioneve  
1.Tregjet financiare, Literatura:Dr.Aristotel 
Pano & Elizabeta Gjoni, viti 2007, faqe 134-
170.,  
2.Paraja dhe institucionet financiare,  
Prof.Asoc.Drini Salko, Prof.Asoc.Ofrea Dhuci 
viti 2005, faqe 104-105. 

2 Ushtime nga tema: Veprimet e tregut 
të obligacioneve  
 

2 

8 Java e tetë-Tregu i huave hipotekare dhe i 
obligacioneve të tyre                                                     
1.Tregjet financiare, Dr.Aristotel Pano & 
Elizabeta Gjoni, viti 2007, faqe 180-205. 

2 Ushtrime nga tema:Tregu i huave 
hipotekare dhe i obligacioneve të tyre               

2 

9 Java e nëntë-Aksionet-llojet dhe 
karakteristikat e aksioneve  
1.Tregjet financiare, Dr.Aristotel Pano & 
Elizabeta Gjoni, viti 2007, faqe 206-222.  

2 Ushtrime nga tema: Aksionet-llojet 
dhe karakteristikat e aksioneve  

2 

10 Java e dhjetë-Veprimet në bursen e aksioneve 
1.Tregjet financiare, Dr.Aristotel Pano & 
Elizabeta Gjoni, viti 2007, faqe 223-274. 

2 Ushtrime nga tema:Veprimet në bursen 
e aksioneve  
 

 

11 Testi i dytë intermedier(Kolokfiumi i dytë) 2 Testi i dytë intermedier(Kolokfiumi i 
dytë) 

2 
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12 Java e dymbëdhjetë-Tregjet valutore dhe 
veprimet e tyre  
1.Tregjet financiare, Dr.Aristotel Pano & 
Elizabeta Gjoni, viti 2007, faqe 275-280.  
2.Paraja dhe institucionet financiare,  
Prof.Asoc.Drini Salko, Prof.Asoc.Ofrea Dhuci, 
viti 2005, faqe 376-385. 

2 Ushtrime nga tema:Tregjet valutore 
dhe veprimet e tyre  
 

2 

13 Java e trembëdhjetë-Kursi valutor dhe 
faktorët që ndikojnë në të.  
1.Tregjet financiare, Literatura:Dr.Aristotel 
Pano & Elizabeta Gjoni, v.2007, faqe 282-299. 

2 Ushtrime nga tema: Kursi valutor dhe 
faktorët që ndikojnë në të.  
 

2 

14 Java e katërmbëdhjetë-Tregu i derivateve 
financiare  
1.Tregjet financiare, Dr.Aristotel Pano & 
Elizabeta Gjoni, viti 2007, faqe 300-311. 

2 Ushtrime nga tema:Tregu i derivateve 
financiare  
 

2 

15 Java e pesëmbëdhjetë-Opsionet dhe veprimet 
e tyre  
1.Tregjet financiare, Dr.Aristotel Pano & 
Elizabeta Gjoni, viti 2007, faqe 312-334. 

2 Ushtrime nga tema: Opsionet dhe 
veprimet e tyre  
 

2 
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   Literatura shtesë:                                                                                                                       

1.Gentiana Sharku, Brikena Leka, Etleva Bajrami, Financa, Tiranë 2013;                                                          
2.Sherif Bundo, Financë, shtëpia botuese albpaper, Tiranë 2007;                                                                       
3.Dr.Safet Merovci, Tregjet financiare, Prishtinë 2008. 

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: 

________________ 
Dr. Agim Kastrati 

 


