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VITI I DYTË: 

SEMESTRI I III-të: 

 
www.kolegjibiznesi.com  |  info@kolegjibiznesi.com 

038 500 878 | 044 500 878 | 049 500 878 

Prishtinë, Ulpianë, rr. “Motrat Qiriazi” nr. 29 

PLANPROGRAMI MËSIMOR - SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Bachelor Programi 

Banka dhe Financa në 

Biznes 

Viti 

Akademik 
2022 - 2023 

Lënda MENAXHIMI I TURIZMIT 

Viti II Statusi i 

lëndës 
Obligative ECTS/kredi 7 

Semestri  III 

Javët 

mësimore 
15 Orët mësimore 

Ligjërata Ushtrime 

3 2 

Metoda e 

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

Konsultime Dy orë pas ligjëratave 

Mësimdhënësi Dr. Shyqeri Kabashi 
Tel/mob 044/500/878 

 e-mail kbiznesi@gmail.com 

Asistenti  
Tel/mob  

 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 

Të nënkuptojnë njohuritë, aftësitë dhe 

shkathtësitë që do ti fiton studenti pas 

përfundimit të suksesshëm të këtij kursi. 

Njohurit: 

-Të kuptojë konceptet themelore mbi 

menaxhimin  e turizmit dhe objektin e studimit 

të saj,  

-Të njihen mbi menaxhimin e turizmit, format, 

mënyrat dhe llojet e tyre si dhe aplikimi i tyre në 

praktikë.  

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 ligjërua 

KUSHTET PËR REALIZIMIN E TEMËS MËSIMORE 

Salla e pajisur me kompjuter dhe projektor, tabela për ushtrimin e detyrave  

Mënyra e vlerësimit të studentit  (në %): 

Prezantimi dhe puna grupore: 0-4 % 

Prezantim Individual: 0-3 % 

Aktiviteti: 0-3 % 

Punim seminarik: 0-10 % 

Testi i I:  0-15 % 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

91-100   10 (dhjetë 

81-90  9 ( nëntë) 

71-80 8 (tetë) 

http://www.kolegjibiznesi.com/
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Testi i II: 0-15 % 

Provim përfundimtar: 0-50% 
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 3 15 45 

Ushtrime 2 15 30 

Punë Praktike 2 10 20 

Kontakte me mësimdhënësin 1 10 10 

Ushtrime në teren    

Kolekfiume/seminare 5 2 10 

Detyra të shtëpisë 1 10 10 

Koha e studimit vetanak 2 15 30 

Përgatitja përfundimtare  për provim 10 1 10 

Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi 

final) 

2 3 6 

Projektet propozimet 2 2 4 

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
v
a 

Ligjërata Ushtrime 

Tema Orët Tema Orët 

1 Ligjerata e parë- zhvillimi i turizmit, disa 

koncepte themelote,ndikimi ekonomik i 

turizmit, ndikimi sociokullturor, ndikimi 

mjedisor, parakushtet e zhvillimit të 

turizmit, roli menaxhimit në zhvillimin e 

turizmit, etj. 

Edmond Kadiu “ Menaxhim turizmi” 

Tiranë 2017, fq 16-28 

 

3 Ushtrime lidhur me- zhvillimi i 

turizmit, disa koncepte 

themelote,ndikimi ekonomik i 

turizmit, ndikimi sociokullturor, 

ndikimi mjedisor, parakushtet e 

zhvillimit të turizmit, roli 

menaxhimit në zhvillimin e 

turizmit, etj. 

2 

2 Ligjerata e dytë- struktura e turizmit dhe 

e industris së udhëtimit, bazat e analizës 

industriale të industris turistike, aplikimi i 

analizës industriale të turizmit 

bashkëkohor, karakteristikat të tregjeve 

turistike, bizneset dhe operatoret e 

turizmit, roli i shtetit në menaxhimin e 

3 Ushtrime  mbi struktura e 

turizmit dhe e industris së 

udhëtimit, bazat e analizës 

industriale të industris turistike, 

aplikimi i analizës industriale të 

turizmit bashkëkohor, 

karakteristikat të tregjeve 

2 
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bizneseve të turizmit, 

Edmond Kadiu “ Menaxhim turizmi” 

Tiranë 2017, fq 16-56 

turistike, bizneset dhe operatoret e 

turizmit,et 

3 Ligjerata e tretë- sjellja organizative në 

bizneset e turizmit, çfar është një biznes 

shërbimi në turizëm, alternativaa e 

burokracis në bizneset e turizmit,sistemet e 

hapura dhe konsumatoret turistikë, kulltura 

organizative e bizneseve në turizëm, 

mënyra për të përmirësuar komunikimin në 

bizneset e turizmit, etj. 

Edmond Kadiu “ Menaxhim turizmi” 

Tiranë 2017, fq 57-88 

3 Ushtrime-mbi sjellja organizative 

në bizneset e turizmit, çfar është 

një biznes shërbimi në turizëm, 

alternativaa e burokracis në 

bizneset e turizmit,sistemet e 

hapura dhe konsumatoret turistikë, 

kulltura organizative e bizneseve 

në turizëm, mënyra për të 

përmirësuar komunikimin në 

bizneset e turizmit, etj. 

2 

4 Ligjerata e katërtë- Menaxhimi i 

burimeve njerëzore në bizneset e turizmit, 

karakteristikat e punësimit në turizëm, 

sfidat e burimeve njerëzore me te cilat 

përballët industria e turizmit, zhvillimi i 

karrierës në bizneset e turizmit, frymëzimi 

i punonjëseve në bizneset e turizmit, etj 

Edmond Kadiu “ Menaxhim turizmi” 

Tiranë 2017, fq 89-113 

3 Ushtrime mbi- Menaxhimi i 

burimeve njerëzore në bizneset e 

turizmit, karakteristikat e 

punësimit në turizëm, sfidat e 

burimeve njerëzore me te cilat 

përballët industria e turizmit, 

zhvillimi i karrierës në bizneset e 

turizmit, frymëzimi i punonjëseve 

në bizneset e turizmit, etj 

2 

 

 

5 Ligjerata e pestë- Roli i marketingut  në 

Menaxhimin e turizmit, marketingu i 

shërbimeve turistike, metodat e rregullimit 

te ofertes, metoda e përshtatjes së kërkesës 

për të plotësuar oferten turistike, roli i 

konsumatorit në procesin e shërbimit te 

turizmit, etj. 

Edmond Kadiu “ Menaxhim turizmi” 

Tiranë 2017, fq 114-140 

3 Ushtrime mbi- Menaxhimi i 

turizmit të qëndrueshëm. 

 

2 

6 Ligjerata e gjashtë-analiza e mjedisit të 

bizneseve dhe strategjia në turizëm, 

konteksti i strategjis në udhëtim dhe 

turizëm, analizimi i mjediseve të industris 

turistike, politikat dhe rregullat i qeverive 

në raport me bizneset në turizëm, analiza e 

ciklit te jetes së produktit turistik, analiza 

SWOT e bizneseve në turizëm, etj 

Edmond Kadiu “ Menaxhim turizmi” 

Tiranë 2017, fq 141-196 

3 Ushtrime mbi-analiza e mjedisit 

të bizneseve dhe strategjia në 

turizëm, konteksti i strategjis në 

udhëtim dhe turizëm, analizimi i 

mjediseve të industris turistike, 

politikat dhe rregullat i qeverive 

në raport me bizneset në turizëm, 

analiza e ciklit te jetes së produktit 

turistik, analiza SWOT e 

bizneseve në turizëm, etj 

2 

7 Vlerësimi i parë intermediar 3   

8 Ligjerata e tetë- cilësia dhe menaxhimi i 

prodhimit në  bizneset e turizmit, 

menaxhimioperacional, menaxhimi i cilsis 

në bizneset turistike, menaxhimi i 

3 Ushtrime mbi cilësia dhe 

menaxhimi i prodhimit në  

bizneset e turizmit, 

menaxhimioperacional, 

2 
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proceseve, procesi i standardizimit në 

turizëm, menaxhimi i kapaciteteve në 

turizëm, etj 

Edmond Kadiu “ Menaxhim turizmi” 

Tiranë 2017, fq 197-212 

 

menaxhimi i cilsis në bizneset 

turistike, menaxhimi i proceseve, 

procesi i standardizimit në 

turizëm, menaxhimi i kapaciteteve 

në turizëm, etj. 

9 Java e nëntë- menaxhimi i atraksioneve 

turistike, kategorizimi i atraksionit 

turistike, atraksionet turistike dhe grupimet 

e ndryshme te interesit, rivendosja e 

produktit dhe strategjit e blerjës, aktivitetet 

promovuese, etj 

Edmond Kadiu “ Menaxhim turizmi” 

Tiranë 2017, fq 224-239 

3 Ushtrime mbi menaxhimi i 

atraksioneve turistike, 

kategorizimi i atraksionit turistike, 

atraksionet turistike dhe grupimet 

e ndryshme te interesit, rivendosja 

e produktit dhe strategjit e blerjës, 

aktivitetet promovuese, etj. 

2 

10 Java e dhjetë- ndikimi ekonomik i 

turizmit, turizmi dhe zhvillimi ekonomik, 

menaxhimi i impakteve mjedisore te 

turizmit, menaxhimi i nënsektorit të 

strehimit akomodimit, karakteristikat e 

ofertes së strehim akomodimit, etj 

Edmond Kadiu “ Menaxhim turizmi” 

Tiranë 2017, fq 240-282 

3 Ushtrime mbi ndikimi ekonomik 

i turizmit, turizmi dhe zhvillimi 

ekonomik, menaxhimi i 

impakteve mjedisore te turizmit, 

menaxhimi i nënsektorit të 

strehimit akomodimit, 

karakteristikat e ofertes së strehim 

akomodimit, etj 

2 

11 Java e njëmbëdhjetë- bizneset e turizmit 

masiv-operatoret turistike, zhvillimi dhe 

rendesi e operacioneve turistike, bizneset e 

turizmit masiv-Agentet e Udhëtimit, 

përdorimi i teknologjis së informacionit në 

procesin e rezervimit, integrimi i agjencive 

të udhëtimit dhe biznesi i tyre operator, etj 

Edmond Kadiu “ Menaxhim turizmi” 

Tiranë 2017, fq 284-315 

3 Ushtrime mbi bizneset e turizmit 

masiv-operatoret turistike, 

zhvillimi dhe rendesi e 

operacioneve turistike, bizneset e 

turizmit masiv-Agentet e 

Udhëtimit, përdorimi i teknologjis 

së informacionit në procesin e 

rezervimit, integrimi i agjencive të 

udhëtimit dhe biznesi i tyre 

operator 

2 

12 Java e dymbëdhjetë- menaxhimi i 

nënsektorit të transportit në turizëm, 

menaxhimi i transportit toksor, menaxhimi 

i transportit ajror, menaxhimi i transportit 

ujor, bizneset e transportit dhe turizmi. 

Edmond Kadiu “ Menaxhim turizmi” 

Tiranë 2017, fq 315-326 

3 Ushtrime mbi menaxhimi i 

nënsektorit të transportit në 

turizëm, menaxhimi i transportit 

toksor, menaxhimi i transportit 

ajror, menaxhimi i transportit ujor, 

bizneset e transportit dhe turizmi  

2 

13 Vlerësimi i dytë intermediar 3 Ushtrime  2 

14 Java e katërmbdhjet- zhvillimi i turizmit 

masiv në vendet në zhvillim, përformanca 

e turizmit në vendet në zhvillim, 

përkufizimet e vendeve në zhvillim, 

turizmi dhe zhvillimi, etj 

Edmond Kadiu “ Menaxhim turizmi” 

3 Ushtrime mbi Treguesit e 

zhvillimit të turizmit të 

qëndrueshëm. 

 

2 
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Tiranë 2017, fq 326-333 

15 Java e pesmbdhjetë- globalizimi dhe roli i 

tij në zhvillimin e turizmit, ndikimi i 

turizmit masiv në vendet në zhvillim, 

ndikimet ekonomike, ndikimrt politike, 

ndikimet mjedisore, ndikimet social 

kulturore, etj 

Edmond Kadiu “ Menaxhim turizmi” 

Tiranë 2017, fq 333-348 

3 Ushtrime mbi- globalizimi dhe 

roli i tij në zhvillimin e turizmit, 

ndikimi i turizmit masiv në vendet 

në zhvillim, ndikimet ekonomike, 

ndikimrt politike, ndikimet 

mjedisore, ndikimet social 

kulturore, etj 

2 

LITERATURA 

Literatura bazë: 

1.Edmond Kadiu “ Menaxhim turizmi” Tiranë 2017 

Literatura shtesë: 

1.Klodiana Gorica . “Menaxhimi i turizmit të qendrueshëm”, Tiranë 2019,  

    

 

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 dokumentit identifikues 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: 

______________________ 

Prof. Dr. Shyqeri Kabashi 
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Prishtinë, Ulpianë, rr. “Motrat Qiriazi” nr. 29 

PLANPROGRAMI MËSIMOR – SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Bachelor Programi 

Banka dhe Financa në 

Biznes 

Viti 

Akademik 
2022 - 2023 

Lënda MARKETING 

Viti II Statusi i 

lëndës 
Obligative ECTS/kredi 6 

Semestri  III 

Javët 

mësimore 
15 Orët mësimore 

Ligjërata Ushtrime 

2 2 

Metoda e 

mësimit 
Ligjerate e dreperdrejte. Menyra konkretizimi. Puna me grupe. Dialogu. 

Konsultime Dy orë pas ligjëratave 

Mësimdhënësi Dr.Nexhmije Kabashi 
Tel/mob 044-111-491 

 e-mail nexha63@live.com 

Asistenti  
Tel/mob  

 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 

Qëllimi i kësaj lënde është të pajisë studentët me 

njohuritë profesionale nga sfera e marketingut  , si dhe 

te zhvilloj ,  pasuroj dhe te zbatojne ne praktike 

aftesite e tyre(studenteve)me  njohuri nga  shkence e 

marketingut..    

Njohuritë: 

• Aftesimi profesional ne skencat 

ekonomike , mesim i rregullave dhe 

metodave te ndrysme  nga sfera e 

shkeces se marketingut, njoftim me per 

se afermi me elementet e marketingut 

dhe aplikimin e marketingut ne 

afarizem. . 

Aftësitë: 

• Zbatimi dhe aplikimi i njohurive 

te fituara ne bashepunim me shkathtesit  

e poseduara dhe te perforcuara  gjat 

ketij kursi mesimor , ne perditshmerin 

menaxheriale dhe biznesore. 

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 

Prezantimi i temës mësimore në Power Point dhe në projektor në mënyrë direkte duke 

konkretizuar përdorimin e aplikacioneve përkatëse të MS Office;  

Gjatë ushtrimeve,në grupe, do të bëhet shqyrtimi i një projekti studimor duke shtjelluar 

materialin mësimor.  Ky kurs do të realizohet duke aplikuar metodat e konkretizimit si: 

projektor, kompjuter, printer, skaner, internet. 

KUSHTET PËR REALIZIMIN E TEMËS MËSIMORE 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:info@kolegjibiznesi.com
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Salla e pajisur me kompjuter dhe projektor, tabela për ushtrimin e detyrave  

Mënyra e vlerësimit të studentit  (në %): 

Prezantimi dhe puna grupore: 0-5 % 

Prezantim Individual: 0-10 % 

Aktiviteti: 0-5 % 

Punim seminarik: 0-10 % 

Testi i I:  0-20 % 

Testi i II: 0-20 % 

Provim përfundimtar: 0-30% 

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 1 15 15 

Kontakte me mësimdhënësin 1 10 10 

Ushtrime në teren 2 5 10 

Kolekfiume/seminare 5 2 10 

Detyra të shtëpisë 1 5 5 

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 6 ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë 

semestrit 150 orë  

Ngarkesa  

totale:   

150 

Ja
v
a 

Ligjërata Ushtrime 

Tema Orët Tema Orët 

1 Java e I-rë: Hyrje, nocioni dhe karakteristikat e  

marketingu, historiku i marketing miksit dhe  

mjedisi i marketingut miks; 

B.Ceku &N.Rashidi,,Marketingu”- Prishtinë 

,2016 faqe 1-7 

 

. 

2 Ushtrime –mbihyrjen, 

nocioni dhe 

karakteristikat e  

marketingu, historiku i 

marketing miksit dhe  

mjedisi i marketingut 

miks; 

 

2 
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2 Java e II-të: Lidhjet midis sistemit të 

marketingut dhe të faktorëve të mjedisit, 

evolucioni i marketingut,  mundësitë  e suksesit 

të  marketing miksitdhe etapat e zhvillimit  të tij; 

B.Ceku &N.Rashidi,,Marketingu”- Prishtinë 

,2016 faqe 7-15 

2 Ushtrime- mbi lidhjet 

midis sistemit të 

marketingut dhe të 

faktorëve të mjedisit, 

evolucioni i marketingut,  

mundësitë  e suksesit të  

marketing miksitdhe 

etapat e zhvillimit  të tij 

2 

3 Java e III-të: Funksionet e marketingut, zgjerimi 

i fushës së marketingut, kritikat, mbrojtja e 

konsumatorit (konsumerizmi). 

B.Ceku &N.Rashidi,,Marketingu”- Prishtinë 

,2016 faqe 7-15 

 

2 Ushtrime  rreth 

funksioneve te 

marketing-miksit, 

mbrojtjes dhe respektimit 

te drejtave konsumatore 

dhe elaborime me 

shembuj konkret. 

2 

4 Java e IV-të: Segmentimi i tregut dhe mënyra 

më e mirë e segmentimit të tregut 

Literatura: 

1)B. Ceku, N.Reshiti “Marketingu” Prishtinë 

2016 fq 21-31 

2 

 

 

Ushtrime lidhur me 

segmentimin e 

tregut,llojet e 

segmentimit te tregjeve. 

2 

5 Java e V-të: Kërkimet e tregut-metoda të 

kërkimit shkencor 

 

Literatura:B. Ceku& N.Reshiti “Marketingu” 

Prishtinë 2016 fq 67-85 

 

2 Ushtrime lidhur me 

hulumtimet e 

tregut,qemdrimet 

menaxheriale ndaj 

kerkimve te tregut, 

nevoja per kerkimet e 

tregut,etj. 

2. 

6 Java e VI-të: Sjelljet e Konsumatorëve dhe 

problemet e tyre(konsumatore) 

Literatura: 

.B.Ceku N.Rashiti “Marketingut” Prishtinë 

2016 fq. 93-102 

 

2 Ushtrime lidhur mr 

konsumatoret, llojet dhe 

rendesine e tyre,si dhe 

disa nga problemet 

konsumatore. 

2 

7 Java e VII-të: Politika e produktit dhe zhvillimi 

i tij( i produktit) 

Literatura: 

B.Ceku N.Reshiti “ Marketingu” Prishtinë 2018 

fq. 107-154 

2 Ushtrime lidhur me 

produktet dhe sherbimet, 

llojet, rendesine  e tyre 

,fazat e ciklit jetesore si 

dhe braktisjjen e tyre. 

2 

8 Java e VIII- Testi i parë me shkrim 

(vlersimi i pare me shkrim intermediet) 

2 Ushtrime:Komunikimi i 

vleresimeve  nga testi i 

pare me shkrim,si dhe 

shtjellimi i pyetjeve dhe 

detyrave nga ana e 

bartesit te lendes ne 

bashkepunim me 

studentet. 

2 
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9 Java e IX-të: Markimi i produktit ,roli dhe 

rëndësia e markës së produktit 

Literatura:  

B. Ceku, N.Reshiti “Marketingu” Prishtinë 

2016 fq 113-114 

2 Ushtrime lidhur me 

rendesine e markave dhe 

markimet e produkteve si 

dhe llojet e markave. 

2 

10 Java e X-të: Cikli i jetës së produktit dhe 

rëndësia e tij për afarizmin e ndërmarrjes si dhe 

aktivitetet menaxheriale; 

Literatura: 

B. Ceku, N.Reshiti “Marketingu” Prishtinë 

2016 fq 141-164 

2 Ushtrime per cilin e jetes 

se produtit, rendesine e 

modifikimeve ne fazat e 

ndryshme,si dhe aftesite 

menaxheriale ne  

jetegjtesine e produkteve. 

2 

11 Java e XI-të: Koncepti i produktit të ri 

,arësyeshmëritë për aplikimin e tij dhe 

vështirësitë menaxheriale,si dhe llojet e tregjeve 

sipas konsumit; 

Literatura:  

B. Ceku, N.Reshiti “Marketingu” Prishtinë 

2016 fq 169-198. 

2 Ushtrime ne lidhje me 

domosdoshmerine e 

aplikimit te produktit te 

ri,llojet e tregjeve sipas 

konsumit. 

 

 

2 

12 Java e XII-të: Koncepti i produktit të ri 

,arësyeshmëritë për aplikimin e tij dhe 

vështirësitë menaxheriale,si dhe llojet e tregjeve 

sipas konsumit; 

Literatura:  

B. Ceku, N.Reshiti “Marketingu” Prishtinë 

2016 fq 201-228dhe 229-241 

2 Ushtrime ne lidhje me 

domosdoshmerine e 

aplikimit te produktit te 

ri.Shembuj praktik. 

 

2 

13 Java e XIII-të: Politika e distribucionit dhe 

llojet e kanaleve të distribucionit 

 

Literatura: 

B. Ceku, N.Reshiti “Marketingu” Prishtinë 

2006 fq 261-278 

2 Ushtrime lidhur me 

politiken e distribucionit, 

llojet dhe arsyeshmerite e 

aplikimit te kanaleve te 

distribucionit,etj. 

 

 

2 

14 Java e XIV-Testi i Dytë me shkrim 

 

2 Komunikimi i 

vleresimeve  nga testi i 

pare me shkrim,si dhe 

shtjellimi i pyetjeve dhe 

detyrave nga ana e 

bartesit te lendes ne 

bashkepunim me 

studentet. 

2 

15 Java e XV-të: Politika e promocionit dhe 

metodat e formimit te buxhetit per promocionin 

 

B. Ceku, N.Reshiti “Marketingu” Prishtinë 

2006 fq 281-303 

2 Ushtrime ne lidhje me 

politiken  e promocionit, 

llojet dhe strategjite e 

promocionit. 

2 
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LITERATURA 

Literatura bazë: 

1. B. Ceku  e N. Reshiti “Marketingu” – 2016 Prishtine 

2..Filip Kotler,,Marketingu”Tiranë(përkthim nga Leonora Hanxhari),viti 2018  

Literatura Shtesë: 

1 Philip Kotler,,.Marketingu 3.0” Nga produkti te klientet te shpirti-Prishtine 2013 

2.Dr.sc.Mustafe Pllana,,Marketingu ne agrobiznes”Prishtine 2016 

 

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. Nexhmije Kabashi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
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038 500 878 | 044 500 878 | 049 500 878 

Prishtinë, Ulpianë, rr. “Motrat Qiriazi” nr. 29 

PLANPROGRAMI MËSIMOR - SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Bachelor Programi 

Banka dhe Financa në 

Biznes 

Viti 

Akademik 
2022 - 2023 

Lënda BIZNESI I VOGËL DHE I MESËM 

Viti II Statusi i 

lëndës 
Obligative ECTS/kredi 5 

Semestri  III 

Javët 

mësimore 
15 Orët mësimore 

Ligjërata Ushtrime 

2 1 

Metoda e 

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

Konsultime Një herë në javë 

Mësimdhënësi Dr. Fatbardha Jashari 
Tel/mob 044/447-123 

 e-mail fatbardha58@hotmail.com 

Asistenti  
Tel/mob  

 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 

 

Të nënkuptojnë njohuritë dhe aftësitë që do ti fiton 

studenti pas përfundimit të suksesshëm të këtij 

kursi mbi bizneset e vogla dhe të mesme. Të 

studijojn mbi zhvillimin dhe menaxhimin e 

bizneseve në përgjithësi në situata të caktuara, si 

dhe të kuptojn rëndësin e tyre në shoqërinë 

njerëzore. Të kuptojë konceptet themelore mbi 

biznesin dhe objektin e studimit të saj, të njihet me 

formën e themelimit, zhvillimin dhe menaxhimin e 

biznesit te vogël dhe të mesëm. 

 

Njohurit: 

kuptojnë impaktin e bizneseve të vogla dhe 

të mesme në ekonominë kombëtare, 

të përgadisin pan biznesin e një 

ndërmarrjeje, 

njohin mundësit aktuale të financimit të 

bizneseve të vogla dhe të mesme, 

kuptojnë dhe menaxhojnë cështje dhe 

probleme të menaxhimit financiar,  

të kuptojë konceptet themelore mbi 

biznesin dhe objektin e studimit të saj, 

të njihet me formën e themelimit (krijimit), 

zhvillimin, menaxhimin dhe kultivimin e 

biznesit te vogël dhe të mesëm.  

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 %): 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:info@kolegjibiznesi.com
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Prezantimi dhe puna grupore: 0-4 % 

Prezantim Individual: 0-3 % 

Aktiviteti: 0-3 % 

Punim seminarik: 0-10 % 

Testi i I:  0-15 % 

Testi i II: 0-15 % 

Provim përfundimtar: 0-50% 

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 1 15 15 

Punë Praktike 1 10 10 

Kontakte me mësimdhënësin 1 15 15 

Ushtrime në teren    

Kolekfiume/seminare 5 2 10 

Detyra të shtëpisë 1 15 15 

Koha e studimit vetanak 2 15 30 

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 6 ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë 

semestrit 150 orë  

Ngarkesa  

totale:   

 

150 

Ja
v
a 

Ligjërata Ushtrime 

Tema Orët Tema Orët 

1 Java e parë: Përkufizimi i biznesit dhe i 

fitimit; Qasje të ndryshme në përkufizimin e 

bizneseve të vogla dhe të mesme. 

1.“Hyrje në Biznes”, Gaspar, Bierman, 

Kolari, Hise, Smith, Arrela-Risa; përkthyer 

nga: Jonida Bregu, Tiranë 2019, faqe 33-50 

2.”Biznesi i vogël dhe i mesëm”, M.Mustafa, 

E.Kutllovci, P.Gashi, B.Krasniqi, Prishtinë 

2018, faqe 19-23. 

2 Ushtrime: mbi përkufizimin 

e biznesit dhe fitimit; Qasje 

të ndryshme në përkufizimin 

e bizneseve të vogla dhe të 

mesme. 

1 
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2 Java e dytë: Inovacionet dhe bizneset e 

vogla; Prodhimi i mallrave dhe i  shërbimeve; 

1. “Hyrje në Biznes”, Gaspar, Bierman, 

Kolari, Hise, Smith, Arrela-Risa; përkthyer 

nga: Jonida Bregu, Tiranë 2019, faqe 51-73 

2 Ushtrime: mbi inovacionet 

dhe bizneset e vogla; 

Prodhimi i mallrave dhe i  

shërbimeve;  

1 

3 Java e tretë: Vlerësimi i mjedisit të biznesit; 

Natyra globale e biznesit. 

1.“Hyrje në Biznes”, Gaspar, Bierman, 

Kolari, Hise, Smith, Arrela-Risa; përkthyer 

nga: Jonida Bregu, Tiranë 2019, faqe 90-104 

2. ”Biznesi i vogël dhe i mesëm”, 

M.Mustafa, E.Kutllovci, P.Gashi, B.Krasniqi, 

Prishtinë 2018, faqe 24-34. 

2 Ushtrime: mbi vlerësimin e 

mjedisit të biznesit; Natyra 

globale e biznesit. 

1 

4 Java e katërtë: Lindja e globalizimit; Vajtja 

drejtë ndërkombëtares. 

1. “Hyrje në Biznes”, Gaspar, Bierman, 

Kolari, Hise, Smith, Arrela-Risa; përkthyer 

nga: Jonida Bregu, Tiranë 2019, faqe 106-122 

2 Ushtrime: mbi lindjen e 

globalizimit; Vajtja drejtë 

ndërkombëtares. 

1 

 

 

5 Java e pestë: Strukturat e qeverisjes së 

biznesit; Modeli aksioner i qeverisjes së 

biznesit. 

1. “Hyrje në Biznes”, Gaspar, Bierman, 

Kolari, Hise, Smith, Arrela-Risa; përkthyer 

nga: Jonida Bregu, Tiranë 2019, faqe 145-156 

2 Ushtrime: Strukturat e 

qeverisjes së biznesit; 

Modeli aksioner i qeverisjes 

së biznesit. 

1 

6 Java e gjashtë: Përgatitja dhe hartimi i planit 

të biznesit; Modeli i qeverisjes së biznesit nga 

grupet e interesit;  

“Hyrje në Biznes”, Gaspar, Bierman, Kolari, 

Hise, Smith, Arrela-Risa; përkthyer nga: 

Jonida Bregu, Tiranë 2019, faqe 163-172 

2. Biznesi i vogël dhe i mesëm”, M.Mustafa, 

E.Kutllovci, P.Gashi, B.Krasniqi, Prishtinë 

2018, faqe 89-92. 

2 Ushtrime: mbi përgatitjen 

dhe hartimin e planit të 

biznesit; Modeli i qeverisjes 

së biznesit nga grupet e 

interesit;  

1 

7 Testi i parë. 

Java e shtatë: Roli i firmave të biznesit të 

vogël; Mbështetja e bizneseve të vogla nga 

qeveria. 

1. “Hyrje në Biznes”, Gaspar, Bierman, 

Kolari, Hise, Smith, Arrela-Risa; përkthyer 

nga: Jonida Bregu, Tiranë 2019, faqe 184-200 

2 Ushtrime: mbi rolin e 

firmave të biznesit të vogël; 

Mbështetja e bizneseve të 

vogla nga qeveria 

1 

8 Java e tetë: Format organizative të biznesit të 

vogël; Vendimet menaxheriale të biznesit të 

vogël. 

1. “Hyrje në Biznes”, Gaspar, Bierman, 

Kolari, Hise, Smith, Arrela-Risa; përkthyer 

nga: Jonida Bregu, Tiranë 2019, faqe 201-210 

2 Ushtrime: mbi format 

organizative të biznesit të 

vogël; Vendimet 

menaxheriale të biznesit të 

vogël. 

 

1 
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9 Java e nëntë: Kuptimi dhe procesi i 

menaxhimit. 

1. “Hyrje në Biznes”, Gaspar, Bierman, 

Kolari, Hise, Smith, Arrela-Risa; përkthyer 

nga: Jonida Bregu, Tiranë 2019, faqe 224-246 

2 Ushtrime: mbi kuptimin dhe 

procesin e menaxhimit. 

1 

10 Java e dhjetë: Tipat e menaxherëve; Aftësitë 

menaxhuese. 

1. “Hyrje në Biznes”, Gaspar, Bierman, 

Kolari, Hise, Smith, Arrela-Risa; përkthyer 

nga: Jonida Bregu, Tiranë 2019, faqe 247-251 

2 Ushtrime: mbi tipat e 

menaxherëve; Aftësitë 

menaxhuese. 

1 

11 Java e njëmbëdhjetë: Planifikimi i burimeve 

njerëzore; Punësimi i personelit të 

organizatës. 

1. “Hyrje në Biznes”, Gaspar, Bierman, 

Kolari, Hise, Smith, Arrela-Risa; përkthyer 

nga: Jonida Bregu, Tiranë 2019, faqe 264-272 

2 Ushtrime: mbi planifikimin 

e burimeve njerëzore; 

Punësimi i personelit të 

organizatës. 

1 

12 Java e dymbëdhjetë: Zhvillimi i forcës 

punëtore në mënyrë efektive; Marrëdhëniet 

punëtori-menaxhim. 

1. “Hyrje në Biznes”, Gaspar, Bierman, 

Kolari, Hise, Smith, Arrela-Risa; përkthyer 

nga: Jonida Bregu, Tiranë 2019, faqe 274-282 

2 Ushtrime: mbi zhvillimin e 

forcës punëtore në mënyrë 

efektive; Marrëdhëniet 

punëtori-menaxhim. 

1 

13 Testi i dytë 

Java e trembëdhjetë: Mjedisi ligjor i 

menaxhimit të burimeve njerëzore; Diversiteti 

i forcës punëtore. 

1. “Hyrje në Biznes”, Gaspar, Bierman, 

Kolari, Hise, Smith, Arrela-Risa; përkthyer 

nga: Jonida Bregu, Tiranë 2019, faqe 283-291 

2 Ushtrime: mbi mjedisin 

ligjor të menaxhimit të 

burimeve njerëzore; 

Diversiteti i forcës punëtore. 

1 

14 Java e katërmbëdhjetë: Teoritë tradicionale 

të motivimit; Teoritë bashkohore të motivimit. 

1. “Hyrje në Biznes”, Gaspar, Bierman, 

Kolari, Hise, Smith, Arrela-Risa; përkthyer 

nga: Jonida Bregu, Tiranë 2019, faqe 305-317 

2 Ushtrime: mbi teoritë 

tradicionale të motivimit; 

Teoritë bashkohore të 

motivimit. 

1 

15 Java e pesëmbëdhjetë: Nxitja e 

performancës dhe e kënaqësisë së punonjësit 

në punë; Teoritë kryesore të udhëheqjes. 

1. “Hyrje në Biznes”, Gaspar, Bierman, 

Kolari, Hise, Smith, Arrela-Risa; përkthyer 

nga: Jonida Bregu, Tiranë 2019, faqe 330-

338. 

2 Ushtrime: mbi nxitjen e 

performancës dhe e 

kënaqësisë së punonjësit në 

punë; Teoritë kryesore të 

udhëheqjes. 

1 

LITERATURA 

Literatura bazë: 

“Hyrje në Biznes”, Gaspar, Bierman, Kolari, Hise, Smith, Arrela-Risa; përkthyer nga: Jonida 

Bregu, Tiranë 2019. 

“Biznesi i vogel dhe i mesem”, Dr.Mustafa, Dr. Kutllovci, Dr. Gashi, Mr. Krasniqi,”, Prishtine 
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2018. 

Literatura shtesë: 

1. “Menaxhimi i Ekonomisë së Vogël”, Shyqeri Kabashi, Prishtinë 2019 

2. “Sipërmarrja dhe Menaxhimi i Biznesit të Vogël” Ariana Çepani, Tiranë 2006 

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. Fatbardha Jashari 
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www.kolegjibiznesi.com  |  info@kolegjibiznesi.com 

038 500 878 | 044 500 878 | 049 500 878 

Prishtinë, Ulpianë, rr. “Motrat Qiriazi” nr. 29 

PLANPROGRAMI MËSIMOR - SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Bachelor Programi 

Banka dhe Financa në 

Biznes 

Viti 

Akademik 
2022 - 2023 

Lënda FINANCAT 

Viti II Statusi i 

lëndës 
Obligative ECTS/kredi 5 

Semestri  III 

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 

bankës qendrore në implementimin dhe zbatimin 

e politikave monetare në shkallë vendi. 

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. 

 

 

 

 

 

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 

http://www.kolegjibiznesi.com/
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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 2 5 10 

Kontakte me mësimdhënësin 1 15 15 

Ushtrime në teren    

Kolekfiume/seminare 5 2 10 

Detyra të shtëpisë 1 15 15 

Koha e studimit vetanak 2 15 30 

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 6 ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë 

semestrit 150 orë  

Ngarkesa  

totale:   

 

150 

Ja
v
a 

Ligjërata Ushtrime 

Tema Orët Tema Orët 
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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, Prishtinë, 2015, 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, Prishtinë, 2015, 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, Prishtinë, 2015, 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, Prishtinë, 2015, 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,Prishtinë, 2015, fq,81-117. 

2 Ushtrime mbi sektorët e 

qarkullimit të parasë. 

Ndarja e agregatëve monetar 

sipas funksionit. 

1 

6 SISTEMI BANKAR-  

Kuptimi dhe funksioni i bankave; 

Zhvillimi historik i bankave; 

Llojet e bankave. 

Literatura: Prof. Dr. Sabahudin Komoni, 

Financat,Prishtinë, 2015 fq,149-187. 

2 Diskutime në grupe për 

sistemin bankar. 

1 
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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, Prishtinë, 2015, 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,Prishtinë, 2015, 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. 

Literatura: Prof. Dr. Sabahudin Komoni, 

Financat, Prishtinë, 2015, fq,117-133. 

 

2 Aplikimi i sistemit kreditor 

Kamata dhe risku kreditor në 

bankat e Kosovës. 

1 
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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, Prishtinë, 2015, 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,Prishtinë, 2015, 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, Prishtinë, 2015, 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, Prishtinë, 2015, fq,300-311. 

2 Diskutimi dhe shqyrtimi në 

grupe e deflacionit. 

1 

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); 

2 Diskutimi në grupe me 

studentët mbi bilancin e 

pagesave me botën e jashtme. 

1 



75 

 

Paraja elektronike. 

Literatura: Prof. Dr. Sabahudin Komoni, 

Financat, Prishtinë, 2015, fq,311-382. 

LITERATURA 

Literatura bazë:   

Prof. Dr. Sabahudin Komoni, Financat, Universiteti i Prishtinës, Prishtinë, 2012; 

Gentiana Sharku, Brikena Leka, Etleva Bajrami, Financa, Tiranë 2013. 

Literatura plotësuese: 

Drini Salko, Bazat e Financës, Universiteti Bujqësor i Tiranës. Fakulteti i Ekonomisë dhe 

Agrobiznesit, Tiranë, 2011;  

Isa Mustafa: Menaxhmenti financiar,  Prishtinë, 2013;  

 

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: 

______________________ 
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PLANPROGRAMI MËSIMOR – SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Bachelor Programi 

Banka dhe Financa në 

Biznes 

Viti 

Akademik 
2022 - 2023 

Lënda INFORMATIKË NË BIZNES 

Viti II Statusi i 

lëndës 
Zgjedhore ECTS/kredi 5 

Semestri  III 

Javët 

mësimore 
15 Orët mësimore 

Ligjërata Ushtrime 

2 1 

Metoda e 

mësimit 
Ligjeratë e dreperdrejtë. Mënyra konkretizimi. Puna me grupe. Dialogu. 

Konsultime Një herë në javë 

Mësimdhënësi Dr. Ramadan Beqiri 
Tel/mob 044 201 362 

 e-mail ramadanbeqiri@gmail.com 

Asistenti  
Tel/mob  

 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 

Qëllimet e kursit (modulit): Zbatimi i harduerit 

dhe softuerit kompjuetrik dhe teknologjisë 

informative në problemet dhe aktivitetet e 

zakonshme të biznesit. Punë ekstenzive praktike 

në rrethinë grafike shfrytëzuesi (GUI). 

 

Rezultatet e pritura të nxënies (nënkuptojnë 

njohuritë, aftësitë dhe shkathtësitë që do ti fiton 

studenti pas përfundimit të suksesshëm të këtij 

kursi. Për ti paraqitur këto të arritura përdoren 

foljet si: din, njeh, përshkruan, krahason, 

projekton, harton, zhvillon etj) 

Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti 

do të jetë në gjendje që: 

 

1.  Të kuptoj rolin dhe rëndësinë e 

teknologjisë informative në biznes 

 

2. Të menagjojë me shfrytëzimin e 

teknologjisë informative në biznes të vogël 

 

3. Të përdorë një softuer për kontabilitet 

biznesi të vogël 

 

3. Të ketë njohuri mbi softuerë për menagjim 

biznesi të vogël dhe mbi softuerë bankiere 

 

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 

Ligjëratë, seminare (për ushtrime praktike në kompjuterë), punime laboratorike. 

KUSHTET PËR REALIZIMIN E TEMËS MËSIMORE 

Salla e pajisur me kompjuter dhe projektor, tabela për ushtrimin e detyrave  

Mënyra e vlerësimit të studentit  (në %): 

Prezantimi dhe puna grupore: 0-4 % Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:info@kolegjibiznesi.com
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Prezantim Individual: 0-3 % 

Aktiviteti: 0-3 % 

Punim seminarik: 0-10 % 

Testi i I:  0-15 % 

Testi i II: 0-15 % 

Provim përfundimtar: 0-50% 

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 1 15 15 

Punë Praktike    

Kontakte me mësimdhënësin 1 15 15 

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) 

2 5 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 

Ja
v

a 

Ligjërata Ushtrime 

Tema Orët Tema Orët 

1 Java e parë: (titulli i ligjëratës): 

Hyrje në Informatikën e biznesit 

Ç’është informatika?, Degët/Disiplinat e 

Informatikës, Teknologjia e informacionit 

dhe komunikimit, Information and 

communication technologies (ICT), 

Informatika e Biznesit, Modelet, 

Kompjuterët dhe Sistemet e kompjuterëve, 

Sistemi i Informacionit, Qëllimi i 

përpunimit të Informacioneve, Përpunimi  i 

të dhënave dhe resurset kryesore të sistemit 

informativ, Përpunimi manual, Përpunimi 

2 Ushtrime nga shpjegimi i 

ligjëratës: 

 

Hyrje në Informatikën e 

biznesit 

 

1 
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mekanik, Përpunimi mekanografik 

(byroteknik), Përpunimi elektronik i të 

dhënave, Përpunimi mekanografik 

(byroteknik) 

 

Dr.Ramadan Beqiri, Informatike ne Biznes 

2020, Prishtinë fq 1-33, Kapitulli I 

2 Java e dytë (titulli i ligjëratës):  

Afarizimi dhe Informatika 

Zhvillimi i diturisë nga qasja sistemore 

deri te informatika, Ç’është informatika e 

biznesit?, Profesionet e Informatikës, 

Trendet e zhvillimit të Informatikës në 

biznes, Të dhënat dhe informata, Atributet 

e informatës, Sistemi i komunikimit, 

Elementet e sistemit të komunikimit, 

Redundanca 

 

Dr.Ramadan Beqiri, Informatike ne Biznes 

2020, Prishtinë  fq 34-50, Kapitulli II 

2 Ushtrime nga shpjegimi i 

ligjëratës: 

 

Afarizimi dhe Informatika 

 

1 

3 Java e tretë (titulli i ligjëratës):  

Sistemi Informatik 

Inputet dhe outputet e Sistemit informatik, 

profilet e ekspertëve, Sistemi informatik i 

biznesit, Nënsistemet e sistemit informatik, 

Fazat e zhvillimit të sistemit inormatik të 

biznesit, Lakorja e ciklit jetësor të sistemit, 

Ndërmarrja dhe sistemi informatik, 

Ndërlidhja e sistemit informatik me 

ndërmarrjen. 

Dr.Ramadan Beqiri, Informatike ne Biznes 

2020, Prishtinë fq. 51 – 67, Kapitulli III 

2 Ushtrime nga shpjegimi i 

ligjëratës: 

 

Sistemi Informatik 

 

1 

4 Java e katërtë (titulli i ligjëratës):  

Sistemi informtik i menaxhmentit të 

biznesit 

Komponentat e sistemit informtik të 

menaxhmentit të biznesit, Sistemi 

informatik i biznesit dhe menaxhmenti, 

Struktura e menaxhmentit, Sistemi 

informatik i biznesit, Modelet e 

organizimit të sistemit informatik të 

menaxhmentit të biznesit, Disa lloje të 

veçanta të sistemeve informatike, Sistemi 

informatik i menaxhmentit, Komponentat e 

sistemit informatik të menaxhmentit, 

Sistemi per mbështetje të vendimeve dhe 

2 Ushtrime nga shpjegimi i 

ligjëratës: 

 

Sistemi informtik i 

menaxhmentit të biznesit 

 

1 
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sistemi informatik i menaxhmentit, 

Sistemet per mbështetje të vendimeve të  

bazuara në Web, Sistemet per mbështetje 

të vendimeve në grup, Sistemi i 

ekspertëve, Sistemet per mbështetje të 

ekzekutivit. 

 

Dr.Ramadan Beqiri, Informatike ne Biznes 

2020, Prishtinë  fq 68 – 82, Kapitulli IV 

5 Java e pestë (titulli i ligjëratës):  

Organizimi i të dhënave 

Pamja logjike dhe fizike e të dhënave, 

Pamja logjike e të dhënave, Pamja logjike 

e të dhënave, Pamja fizike e të dhënave, 

DB e një ndërmarrjeje prodhuese, Disa 

lloje të veçanta të sistemeve informatike, 

Kodimi në informatikë, Kodimi i orientuar 

në domethënie dhe porosi, Kodimi i 

orientuar në shenja, Kodet standard. 

 

Dr.Ramadan Beqiri, Informatike ne Biznes 

2020, Prishtinë  fq 83 – 95, Kapitulli V 

2 Ushtrime nga shpjegimi i 

ligjëratës: 

 

Organizimi i të dhënave 

 

1 

6 Java e gjashtë (titulli i ligjëratës):  

Baza e të dhënave 

Organizimi i të dhënave në datoteka 

(fajlla), Entiteti & atributet, Problemet në 

fajllat tradicional, Organizimi i të dhënave 

në baza të të dhënave, Struktura e bazave 

të të dhënave, Modelet e organizimit të të 

dhënave në bazë të të dhënave, Modeli 

hierarkik i të dhënave, Skema e Modelit 

hierarkik i të dhënave, Modeli rrjetor i të 

dhënave, Sistemi për menaxhimin e bazave 

të të dhënave, Bazae e të dhënave të 

lidhura në Web. 

Dr.Ramadan Beqiri, Informatike ne Biznes 

2020, Prishtinë fq 6: 96 – 105, Kapitulli VI 

2 Ushtrime nga shpjegimi i 

ligjeratës: 

Baza e të dhënave 

 

1 

7 Java e shtatë (Vlerësimi i parë):  

Përpunimi  i të dhënave dhe resurset 

kryesore të sistemit informativ 

Afarizimi dhe Informatika 

Sistemi informtik i menaxhmentit të 

biznesit 

Organizimi i të dhënave 

Baza e të dhënave 

Dr.Ramadan Beqiri, Informatike ne Biznes 

2 Ushtrime nga shpjegimi i 

ligjëratës 

Përpunimi i të dhënave dhe 

resurset kryesore të sistemit 

informativ 

Afarizimi dhe Informatika 

Sistemi informtik i 

menaxhmentit të biznesit 

Organizimi i të dhënave 

1 
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2020, Prishtinë fq 105-113 Baza e të dhënave 

8 Java e tetë (titulli i ligjëratës):  

Telekomunikimi, ZhviIlimi i 

telekomunikimeve dhe  

ndikimet në biznes, Komunikimi satelitor, 

Telematika, Rrjetat kompjuterike, Rrjeti 

kompjuterik, Fazat e zhviIIimi të rrjetave 

kompjuterike, Zhvillimi i rrjetave 

kompjuterike, Format e rrjetave 

kompjuterike, Rrjetat në formë unazore, 

Rrjeti në formë të përzier, Llojet e rrjetave 

kompjuterike, Rrjeti lokal LAN, Rrjeti i 

gjerë WAN.  

 

Dr.Ramadan Beqiri, Informatike ne Biznes 

2020, Prishtinë fq : 114 – 133, Kapitulli 

VII 

2 Ushtrime nga shpjegimi i 

ligjëratës 

1 

9 Java e nëntë (titulli i ligjëratës):  

Rrjetat globale kompjuterike 

Interneti, Zhvillimi i Internetit, Qasja në 

internet, Serviset e internetit, hulumtimi 

dhe gjetja e të dhënave, Krijimi i web 

prezantimit, Fazat e zhviIIimi të rrjetave 

kompjuterike, Intraneti dhe ekstraneti, 

Ekstraneti 

 

Dr.Ramadan Beqiri, Informatike ne Biznes 

2020, Prishtinë  fq 134 – 148, Kapitulli 

VIII 

2 Ushtrime nga shpjegimi i 

ligjëratës: 

 

Rrjetat globale kompjuterike 

 

1 

10 Java e dhjetë (titulli i ligjëratës):  

Aplikimi  i informatikës në biznes,  

menaxhmenti dhe globalizimi 

Globalizimi i tregut, Rrethina konkuruese 

afariste, Zyra e informatizuar,  

Fabrika e informatizuar, Robotika 

 

Dr.Ramadan Beqiri, Informatike ne Biznes 

2020, Prishtinë  fq 149 – 164, Kapitulli IX 

2 Ushtrime nga shpjegimi i 

ligjëratës: 

 

Aplikimi  i informatikës në 

biznes,  

menaxhmenti dhe globalizimi 

 

1 

11 Java e njëmbëdhjetë (titulli i ligjëratës): 

Disa aspekte të biznesit elektronik 

Globalizimi i tregut, Logjika e 

transformimit, Biznesi elektronik, 

2 Ushtrime nga shpjegimi i 

ligjëratës: 

 

Disa aspekte të biznesit 

1 
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Teknoiogjia e biznesit eiektronik, 

Ekosistemet dinamike të biznesit 

 

Dr.Ramadan Beqiri, Informatike ne Biznes 

2020, Prishtinë fq 165 – 195, Kapitulli X 

elektronik 

12 Java e dymbëdhjetë (titulli i ligjëratës):  

Disa aspekte të biznesit elektronik 

(vazhdim) 

Format e biznesit elektronik, Marketingu 

elektronik, Transakcionet elektronike 

bankiere, Bursat elektronike, Rezervimet 

elektronike, Strategjia digjitale, Strategjitë 

dhe internet, Efektiviteti operacional, 

Pozicionimi strategjik, Mungesa e 

strategjisë, Interneti dhe zinxhiri i vlerave 

 

Dr.Ramadan Beqiri, Informatike ne Biznes 

2020, Prishtinë fq 196 – 209, Kapitulli XI 

2 Ushtrime nga shpjegimi i 

ligjëratës: 

 

Format e biznesit elektronik 

1 

13 Java e trembëdhjetë (titulli i ligjëratës): 

Mbrojtja e informacioneve nga sulmet 

kibernetike, Krimet kibernetike dhe 

klasifikimi i tyre, Krimi kibernetik dhe 

legjislacioni ndërkombëtar,  

  Dr.Ramadan Beqiri, Informatike ne 

Biznes 2020, Prishtinë fq: 210 – 225, 

Kapitulli XII 

2 Ushtrime nga shpjegimi i 

ligjëratës 

1 

14 Java e katrëmbëdhjetë (Vlerësimi i dytë):  

Telekomunikimi; 

Rrjetat globale kompjuterike; 

Aplikimi  i informatikës në biznes; 

Disa aspekte të biznesit elektronik; 

Mbrojtja e informacioneve nga sulmet 

kibernetike. 

Dr.Ramadan Beqiri, Informatike ne Biznes 

2020, Prishtinë 

2 Ushtrime nga shpjegimi i 

ligjëratave: 

Telekomunikimi; 

Rrjetat globale kompjuterike; 

Aplikimi  i informatikës në 

biznes; 

Disa aspekte të biznesit 

elektronik; 

Mbrojtja e informacioneve nga 

sulmet kibernetike. 

 

1 

15 Java e pesëmbëdhjetë (titulli i ligjëratës): 

Përmbledhje e materialit për kapitujt: I - 

XII 

2 Ushtrime nga shpjegimi i 

ligjëratës 

1 

LITERATURA 
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Literatura Bazë: 

1.Dr.Ramadan Beqiri, Informatike ne Biznes 2020, Prishtinë 

Literatura shtesë:  

1.Dr. Mihane Berisha: Informatika e biznesit-Ligjërata të autorizuara, Prishtinë, 2017. 

2.John Walkenbach Microsoft Office 2010 Bible-10th editon, 2010 

3.Ekrem Dragusha, Microsoft Access 2007, Prishtinë, 2010;  

4.Bashkim Ruseti, Kozeta Savrani, Sistemet e informacionit në menaxhment, 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 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 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 dokumentit identifikues 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. Ramadan Beqiri 
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VITI I DYTË: 

SEMESTRI I IV-të: 

 
www.kolegjibiznesi.com  |  info@kolegjibiznesi.com 

038 500 878 | 044 500 878 | 049 500 878 

Prishtinë, Ulpianë, rr. “Motrat Qiriazi” nr. 29 

PLANPROGRAMI MËSIMOR - SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Bachelor Programi 

Banka dhe Financa  

në Biznes 

Viti 

Akademik 
2022 - 2023 

Lënda FINANCAT E KORPORATAVE 

Viti II Statusi i 

lëndës 
Obligative ECTS/kredi 6 

Semestri  IV 

Javët 

mësimore 
15 Orët mësimore 

Ligjërata Ushtrime 

2 2 

Metoda e 

mësimit 

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

etj. 

Konsultime Dy orë pas ligjëratave 

Mësimdhënësi Dr. Kujtim Raçi 
Tel/mob 044 360 – 073 

 e-mail kujtimraci_73@hotmail.com 

Asistenti  
Tel/mob  

 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 

Te pajise studentet me njohurite themelore mbi 

financat e korporatave dhe menaxhimin financiar 

te korporatave, 

Te aftesoj studentet per analizen dhe njohjen e 

problemit te korporatave ne kushtet 

bashkekohore te afarizmit dhe te konkurrences 

gjithnje ne rritje, 

Te mudesoje zbatimin e njohurive te fituara edhe 

ne rrethanat aktuale te ndermarrjeve te medha, 

pasi principet e afarizmit te korporatave jane 

shgume te ngjashme me afarizmin dhe 

menaxhimin e financave te ndermarrjeve tjera, 

Te aftesoj studentet me ballafaqimin e 

problemeve praktike dhe te mundesoj zgjidhjen e 

atyre problemeve duke u bazuar ne njohurite e 

fituara gjate vijimit te kesaj lende. 

Ne perfundim te ciklit te ligjeratave nga kjo 

lende, studentet duhet te jene te afte: 

Te kuptojne afarizmin e korporatave dhe 

menaxhimin financiar te korporatave, 

Te anakizojne drejte problemet praktike te 

korporateve dhe te njohin problemet me te 

cilat ato ballafaqohen, 

Te jene ne gjendje qe njoghutite e fituara t’i 

aplikojne ne afarizmin e ndermarrjeve, 

Te bejne planifikimin financiar afatshkurter 

dhe afatgjete dhe te perpilojne pro-forma 

Raportet Financiare, duke siguruar keshtu nje 

kontakte te afert me praktiken e 

ndermarrjeve, 

Te beje llogaritjen e cash flow dhe treguesve 

te tjere financiare si dhe llogaritjen e tatimeve 

ne baze te metodave qe perdoren ne vendet e 

zhvilluara te Europes. 

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:info@kolegjibiznesi.com
mailto:kujtimraci_73@hotmail.com
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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 %): 

Vijimi i ligjeratave 0-5% Aktiviteti  0-5% 

Punimi seminarik 0-10%  

Testi I 0-10 % 

Testi II    0-10% 

Provimi përfundimtar 0- 50%  

Pjesëmarrja në ushtrime 0 - 5% 

Puna grupore në detyra dhe raste studimi 0- 5% 

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 1 15 15 

Kontakte me mësimdhënësin 1 15 15 

Ushtrime në teren    

Kolekfiume/seminare 5 2 10 

Detyra të shtëpisë 1 10 10 

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 6 ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë 

semestrit 150 orë  

 

Ngarkesa  

totale: 

 

150 

 

Ja
v
a 

Ligjërata Ushtrime 

Tema Orët Tema Orët 
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1 HYRJE NË FINANCAT E 

KORPORATAVE - Roli i financave të 

firmës, zhvillimi i financave të firmës, 

Menaxheri financiar,  Kush është 

menaxheri financiar, Roli i menaxherit 

financiar, Ndarja e pronësise nga 

menaxhmenti , Organizimi i financave të 

firmës,  Mjedisi financiar i firmës, 

Funksionet e financave të firmës dhe 

Procedura e vendimmarrjes financiare.  

Literatura, Prof.ass.dr. Bedri Statovci, 

Prof.ass.dr. Shefket Jakupi dhe Msc. 

Vlora Berisha, PhD (c) “Financat e 

Korporatave”,  

Fq. 18 – 36 

2  2 

2 Hapat e marrjes së vendimeve financiare, 

Ojektivat financiare, Organizimi i firmave 

,Tregjet financiare, Institucionet financiare 

dhe klasifikimi i tyre. 

Literatura, Prof.ass.dr. Bedri Statovci, 

Prof.ass.dr. Shefket Jakupi dhe Msc. 

Vlora Berisha, PhD (c) “Financat e 

Korporatave”,  

Fq. 36 – 59 

2 Ushtrime numerike: 

ndermjetesuesit financiar ne 

SHBA, shërbimet e ofruara 

nga ndermjetesuesit private 

financiar  

Literatura, Prof.Dr. 

Gazmend Luboteni 

“Financat e Korporatave” 

Fq. 18 – 38 

2 

3 Tregjet financiare dhe klasifikimi i tyre, 

Institucionet financiare, Si realizojnë 

bankat fitim, Bankat investuese dhe roli i 

tyre në tregun primar. 

 

Literatura, Prof.ass.dr. Bedri Statovci, 

Prof.ass.dr. Shefket Jakupi dhe Msc. 

Vlora Berisha, PhD (c) “Financat e 

Korporatave”,  

Fq. 59 – 75 

2 Ushtrime: Hyrje në financat e 

korporatave, Pyetje për 

diskutim, pyetje për vetë 

mësim, Pyetje me përgjigje.  

Literatura, Prof.ass.dr. 

Bedri Statovci, Prof.ass.dr. 

Shefket Jakupi dhe Msc. 

Vlora Berisha, PhD (c) 

“Financat e Korporatave”, 

Fq.77 – 78 

 

2 

4 PASQYRAT FINANCIARE – 

PERIUDHAT RAPORTUESE- Paraqitja 

e pasqyrave financiare 

 

Literatura, Prof.ass.dr. Bedri Statovci, 

Prof.ass.dr. Shefket Jakupi dhe Msc. 

Vlora Berisha, PhD (c) “Financat e 

Korporatave”,  

Fq. 79 – 88 

2 Ushtrime numerike: përpilimi 

i raporteve financiare (bilanci i 

gjendjes dhe i suksesit). 

 

Literatura, Prof.Dr. 

Gazmend Luboteni 

“Financat e Korporatave” 

Fq. 56 – 58 

2 
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5 PASQYRAT FINANCIARE – 

PERIUDHAT RAPORTUESE- Lidhja 

midis pasqyrave financiare 

 

Literatura, Prof.ass.dr. Bedri Statovci, 

Prof.ass.dr. Shefket Jakupi dhe Msc. 

Vlora Berisha, PhD (c) “Financat e 

Korporatave”,  

Fq. 89 – 107 

2 Ushtrime numerike: Ilustrim – 

Shembuj, Pasqyra e 

ndryshimeve ne kapital. 

Pasqyra e Cash Flow. 

 

Literatura, Prof.ass.dr. 

Bedri Statovci, Prof.ass.dr. 

Shefket Jakupi dhe Msc. 

Vlora Berisha, PhD (c) 

“Financat e Korporatave”, 

Fq. 105-107 

 

2 

 RAPORTET FINANCIARE DHE 

ANALIZA E TYRE – Analiza e 

treguesve financiar si dhe informatave te 

vleresimit te aftesise paguese dhe situates 

financiare.  

 

Literatura, Prof.ass.dr. Bedri Statovci, 

Prof.ass.dr. Shefket Jakupi dhe Msc. 

Vlora Berisha, PhD (c) “Financat e 

Korporatave”,  

Fq. 112 – 128 

 Ushtrime numerike: Pyetje 

dhe detyra. 

 

Literatura, Prof.ass.dr. 

Bedri Statovci, Prof.ass.dr. 

Shefket Jakupi dhe Msc. 

Vlora Berisha, PhD (c) 

“Financat e Korporatave”, 

Fq. 135-138 

 

 

7 RAPORTET FINANCIARE DHE 

ANALIZA E TYRE – Raporti i shitjeve 

neto ndaj pasurise neto.  

 

TATIMET E KORPORATAVE – 

Percaktimi i tatimeve ne Kosove. 

 

Literatura, Prof.ass.dr. Bedri Statovci, 

Prof.ass.dr. Shefket Jakupi dhe Msc. 

Vlora Berisha, PhD (c) “Financat e 

Korporatave”,  

Fq. 128 – 147 

2 Kollokfiumi i parë 2 

8 ANALIZA E RRJEDHES E PARAVE 

DHE PLANIFIKIMI FINANCIAR – 

Analiza e pasqyrave financiare. 

 

Literatura, Prof.ass.dr. Bedri Statovci, 

Prof.ass.dr. Shefket Jakupi dhe Msc. 

Vlora Berisha, PhD (c) “Financat e 

Korporatave”,  

Fq. 150 – 164 

2 Ushtrime numerike: Pyetje 

dhe detyra. Detyra të 

pazgjidhura. 

 

Literatura, Prof.ass.dr. 

Bedri Statovci, Prof.ass.dr. 

Shefket Jakupi dhe Msc. 

Vlora Berisha, PhD (c) 

“Financat e Korporatave”, 

Fq. 165-172 

 

2 
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9 VLERA NE KOHE E PARASE – Vlera 

ne kohe e parase. 

RISKU DHE KTHIMI – TEORIA E 

PORTFOLIT DHE MODELET E 

VLERESIMIT TE ASETEVE – Risku 

dhe kthimi 

 

Literatura, Prof.ass.dr. Bedri Statovci, 

Prof.ass.dr. Shefket Jakupi dhe Msc. 

Vlora Berisha, PhD (c) “Financat e 

Korporatave”,  

Fq. 176 – 196 

2 Ushtrime numerike: Pyetje 

dhe detyra. 

 

Literatura, Prof.ass.dr. 

Bedri Statovci, Prof.ass.dr. 

Shefket Jakupi dhe Msc. 

Vlora Berisha, PhD (c) 

“Financat e Korporatave”, 

Fq. 197-199 

 

2 

10 VLERESIMI I OBLIGACIONEVE 

DHE AKSIONEVE – Vleresimi i 

obligacioneve dhe aksioneve. Vleresimi i 

nje letre me vlere. Aksionet 

 

Literatura, Prof.ass.dr. Bedri Statovci, 

Prof.ass.dr. Shefket Jakupi dhe Msc. 

Vlora Berisha, PhD (c) “Financat e 

Korporatave”,  

Fq. 200 – 228 

2 Ushtrime numerike: Pyetje 

dhe detyra. 

 

Literatura, Prof.ass.dr. 

Bedri Statovci, Prof.ass.dr. 

Shefket Jakupi dhe Msc. 

Vlora Berisha, PhD (c) 

“Financat e Korporatave”, 

Fq. 230-233 

 

2 

11 OPSIONET FINANCOARE, 

DERIVATET DHE MENAXHIMI I 

RISKUT – Opsionet financiare, derivatet 

dhe menaxhimi i riskut. Procesi i 

menaxhimit te riskut. Nje veshtrim i 

pergjithshem i tregjeve derivative. 

Literatura, Prof.ass.dr. Bedri Statovci, 

Prof.ass.dr. Shefket Jakupi dhe Msc. 

Vlora Berisha, PhD (c) “Financat e 

Korporatave”,  

Fq. 234 – 259 

2 Ushtrime numerike: paraqitja 

grafike per blerësit dhe shitesit 

e opsioneve. 

 

 

Literatura, Prof.Dr. 

Gazmend Luboteni 

“Financat e Korporatave” 

Fq. 156 - 160 

 

2 

12 BUXHETIMI I KAPITALIT – 

Buxhetimi i kapitalit. Metodat e marrjes se 

vendimeve ne buxhetimin e kapitalit. 

 

Literatura, Prof.ass.dr. Bedri Statovci, 

Prof.ass.dr. Shefket Jakupi dhe Msc. 

Vlora Berisha, PhD (c) “Financat e 

Korporatave”,  

Fq. 262 – 273 

2 Ushtrime numerike: 

përllogaritja e rendimentit te 

dividendes,kapitalit dhe 

përqindja e kthimit, projektimi 

i buxhetimit te kapitalit. 

 

Literatura, Prof.Dr. 

Gazmend Luboteni 

“Financat e Korporatave” 

Fq. 98 - 117 

 

 

 

2 
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13 STRUKTURA E KAPITALIT DHE 

VENDIMET E MENAXHMENTIT 

FINANCIAR – Struktura e kapitalit dhe 

vendimet e menaxhmentit financiar. 

Koncpti i leves. Efekti i leverixhit 

financiar.  

 

Literatura, Prof.ass.dr. Bedri Statovci, 

Prof.ass.dr. Shefket Jakupi dhe Msc. 

Vlora Berisha, PhD (c) “Financat e 

Korporatave”,  

Fq. 278 – 300 

2 Ushtrimet numerike: 

përllogaritja e neto vleres se 

tashme te huazimit.struktura 

aktuale dhe e propozuar e 

kapitalit per korporaten XY. 

 

Literatura, Prof.Dr. 

Gazmend Luboteni 

“Financat e Korporatave” 

Fq. 125 – 150 

 

2 

14 STRUKTURA E KAPITALIT DHE 

VENDIMET E MENAXHMENTIT 

FINANCIAR – Perllogaritje e leverazhit 

afarist. 

 

Literatura, Prof.ass.dr. Bedri Statovci, 

Prof.ass.dr. Shefket Jakupi dhe Msc. 

Vlora Berisha, PhD (c) “Financat e 

Korporatave”,  

Fq. 302 – 315 

2 Ushtrime 

numerike:përllogaritja e 

kapitalit ekstern te nevojshem 

dhe matja e gjendjes 

financiare. 

 

Literatura, Prof.Dr. 

Gazmend Luboteni 

“Financat e Korporatave” 

Fq. 222 - 228 

2 

15 POLITIKA E DIVIDENDES – Politika e 

dividendes. Faktroret te cilet ndikojne ne 

politiken e dividendes. Pagimi i 

dividendes. Dividendat dhe fitimi i 

mbajtur. Teorite kryesore te dividendes. 

 

Literatura, Prof.ass.dr. Bedri Statovci, 

Prof.ass.dr. Shefket Jakupi dhe Msc. 

Vlora Berisha, PhD (c) “Financat e 

Korporatave”,  

Fq. 316 – 332 

2 Kollokfiumi i dytë 2 

LITERATURA 

Literatura bazë: 

 Prof.ass.dr. Bedri Statovci, Prof.ass.dr. Shefket Jakupi dhe Msc. Vlora Berisha, PhD (c) 

“Financat e Korporatave”, Ulqin 2016  

Prof. Dr. Gazmend Luboteni “Financat e Korporatave”, Prishtine. 2005 

Literatura shtesë: 

 Sherif Bundo (2007): Financë, Tiranë. 

Halit Xhafa - Beshir Ciceri: Drejtimi Financiar 2001, Tiranë 

 

VËREJTJE 
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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. Kujtim Raçi 
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www.kolegjibiznesi.com  |  info@kolegjibiznesi.com 

038 500 878 | 044 500 878 | 049 500 878 

Prishtinë, Motrat Qiriazi nr. 29 

PLANPROGRAMI MËSIMOR – SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Bachelor Programi 

Banka dhe Financa 

në Biznes 

Viti 

Akademik 
2022 - 2023 

Lënda INTEGRIMET EKONOMIKE EVROPIANE 

Viti II Statusi i 

lëndës 
Obligative ECTS/kredi 6 

Semestri  IV 

Javët 

mësimore 
15 Orët mësimore 

Ligjërata Ushtrime 

2 2 

Metoda e 

mësimit 

Ligjërata grupore e shoqëruar me diskutime dhe teste vëmendshmërie, 

konsultime grupore dhe individuale, ushtrime, raste studimi dhe hulumtime, 

seminare, detyra, etj. 

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

Mësimdhënësi Dr.Sc. Ariana Xhemajli 
Tel/mob 049/363 -333 

 e-mail arianaxhemajli@gmail.com 

Asistenti  
Tel/mob  

 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 

Përmbajtja e lëndës. Lënda Integrimet 

ekonomike evropiane, ështe aktuale dhe e 

rëndësishme përmes së cilës studentët njoftohen 

për formimin dhe funksionimin e Bashkësisë 

Ekonomike Evropiane, përkatësisht Bashkimit 

Evropian, si asociacion më të madh  rajonal 

botëror.  Përmes programit të kësaj lënde, 

studentët do të mësojnë për idet e para për 

themelimin e Bashkësisë Ekonomike Evropiana, 

si dhe për kuptimin e integrimeve ekonomike 

ndërkombëtare. Në kuadërt të programit të kësaj 

lënde, studentët mësojnë për organizatat 

ekonomike evropiane, si: OEEC, OECD, EFTA, 

SEV etj. dhe organizatat evropiane  që i kanë 

parapri themelimit të Bashkësisë Ekono-mike 

Evropiane, si: Unioni Ekonomik i Vendeve të 

Beneluksit, Bashkësia Evro-piane për Energjinë 

Bërthamaore “Euro-atomi” dhe Bashkësia 

Evropiane për Thëngull dhe Çelik (ECSC). Vend 

të veçantë në këtë pjesë të progarmit të kësaj 

lënde zenë Zgjërimi i BEE-së, ku përfshihet: 

Qëllimi. Përvetësimi i kësaj lënde studentët 

do t’i përgatisë që: 

Të kuptojnë procedurat e pranimit të vendeve 

të reja, duke përfshi edhe Kosovën, 

Të mësojnë dhe të përvetësojnë veprimin dhe 

kompetencat e institucioneve dhe të organeve 

që veprojnë në kuadër të Bashkimi Evropian. 

Të kuptojnë veprimin e tregut të përbashkët, 

duke përfshsirë edhe tregun e punës, që do tu 

ndihmojë ta kuptojnë kyçjen e Kosovës në 

rrjedhat ekonomike të Bashkimit Evropian. 

 Të kuptojnë veprimin e politikava 

zhvillimore sektoriale dhe rajonale që zbatonë 

Bashkimi Evropian, që mund tu shërbejn që 

ato ti zbatojnë dhe në Kosovë.  

Rezultatet e pritura.  

* Qëlllimi kryesor i kësaj lënde është që 

studentët të njoftohen për rëndësin, 

funksionimin dhe rolin i BE-së në zhvillimin 

ekonomik të vendeve anëtare veç e veç dhe si 

asociacion në tërësi. 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:info@kolegjibiznesi.com
mailto:arianaxhemajli@gmail.com
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Zgjërimi Perëndimor, zgjërimi Lindor dhe ai 

Ballkanik. Programi i kësaj lënde u ofronë 

studentëve njohuri për themelimin, qëllimet, 

rolin dhe mjetet financiare të Paktit të 

Stabilitetit. Nga programi i kësaj lënde, studentet 

do të mësojnë për organet (Parlamentin 

Evrolpian, Këshilllin e Ministrave,  Komisionin 

Evropian, Gjykatën e Lartë Evropiane të 

Drejtësisë, Gjykatën e Llogarive) dhe 

institucionet (Komiteti eko-nomik dhe Social, 

Komiteti i Rajoneve, Banka Investive Evropiane,  

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvilllim, 

Ba-nka Qendrore Evropiane), si dhe 

kompetencat dhe funksionimi i tyre. Përmes 

programit të kësaj lënde, studentët mësojnë për 

Taktatin e Mastrihtit, Amst-erdamit, Nicës, 

Kopenhgaës dhe përmba-jtjen e tyre, si dhe për 

institucionalitetin e Bashkimit Evropian dhe 

kushtet e anëtarësimit të vendeve të reja në BE. 

Vend të veçantë në këtë pjesë të prog-ramit të 

kësaj lënde paraqet themelimi, elementet dhe 

parimet kryesore të Tregut Unik Evropian dhe 

sistemi Monetar Unik te BE-së, duke përfshirë 

dhe Marrë-veshjen për Tgregti të Lirë për 

Evropën Juglilndore (CEFTA). S’ka dyshim se 

nga programi i kesaj lënde studtentët mëso-jnë 

për zhvillimin e bujqësisë (politikën agrare, 

niveli i zhvillimit të bujqësisë, reformat në 

bujqësi), Peshkimi dhe zhvi-llimi i industrisë 

(politika e modernizi-mit të industrisë, zhvillimi 

i disa degëve industriale me ineteres të veçant, 

si: telekomunikacioni dhe shërbimet postare, 

radio dhe televizioni, politika e komu-nikacionit, 

energjia elektrike dhe gazi). Me programin e 

kësaj lënde përfshihet edhe: Politika e zhvillimit 

rajonal e BE-së dhe Marrëdhëniet ekonomike të 

BE-së me vendet  e tjera të botës. 

* Studentët të njohtohen për veprin e Tregut 

të përbashkët ekonomik, duke përfshirë edhe 

tregun e punës dhe sistemin monetar unik dhe 

ndikimin e tyre në zhvillimin ekonomik të 

vendeve anëtare të BE-së dhe Kosovës, pasi 

që kemi euron si njësi monetare. 

* Studentët të marrin njohuri për politikat 

zhvillimore makroekonomike dhe sektoriale, 

duke përfshirë edhe politikën rajonale dhe 

marrëdhëniet ekonomike me vendet e tjera të 

BE-së. 

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.                   

Mënyra e vlerësimit të studentit  (në %): 
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- Vijimi i ligjeratave                 0-5% 

- Aktiviteti                                 0-5% 

- Testi I                                      0-20% 

- Testi II                                     0-20% 

- Provimi përfundimtar          0-30% me shkrim 

                                                   0-20% me gojë 

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 1 15 15 

Kontakte me mësimdhënësin 1 15 15 

Ushtrime në teren    

Kolekfiume/seminare 5 2 10 

Detyra të shtëpisë 1 10 10 

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 6 ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë 

semestrit 150 orë  

Ngarkesa  

totale:   150 

Ja
v
a 

Ligjërata Ushtrime 

Tema Orët Tema Orët 

1 Java e parë- Idetë deri në Luftën e Dytë 

Botërore për themelimin e BEE-së. Idetë 

pas Luftës së Dytë Botërore për theme-

limin e BEE-së. Kuptimi i integrimeve 

ekonomike ndërko-mbëtare. 

Libri:M.Limani “Integrimet ekonomike 

evropiane” Prishtinë 2015  fq. 9-16 

2 Në javën e parë nuk ka 

ushtrime. Ushtrimet fillojnë 

pas javës së parë të ligjeratave.  

2 

2 Java e dytë- Organizata Evropiane për 

Bashkëpunim Evropian OEEC dhe 

OECD.Unioni Ekonomik i vendeve të 

2 Idet e para për theme-limin e 

BEE. Kuptimi i integrimeve 

ekonomike ndërkombëtare. 

2 
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Beneluksit. Bashkësia Evropiane për 

Energjinë Bërthamore “Euroatomi” 

Libri: M.Limani “Integrimet ekonomike 

evropiane” Prishtinë 2015, fq. 16-27 

3 Java e tretë- Bashkësia Evropiane për 

Thengjill dhe Çelik. Zgjerimi Perëndimor  

i BEE-së, Faza e parë (1961-1973.Zgjerimi 

Perëndimor  i BEE-së, Faza e dytë (1973-

1986. 

Libri: M.Limani “Integrimet ekonomike 

evropiane” Prishtinë 2015, fq. 27-38 

2 Organizata Evropiane për 

Bashkëpunim Evro-pian 

OEEC dhe OECD. Organizata 

Evropiane - themelimit të 

BEE-së 

2 

4 Java e katërtë- Zgjerimi Perëndimor  i 

BEE-së, Faza e tretë (1986-1995. Zgjerimi 

Lindor  i BEE-së. Zgjerimi Ballkanik i 

BEE-së– Shqipëria dhe Kosova 

Libri: M.Limani “Integrimet ekonomike 

evropiane” Prishtinë 2015, fq. 42-47 

2  

Zgjerimi Perëndimor 

2 

5 Java e pestë- Zgjerimi Ballkanik i BEE-së 

– Maqedonia, Bosnja e Hercegovina. 

Zgjerimi Ballkanik i BEE-së – Serbia dhe 

Mali i Zi\. Nismat e integrimeve 

ekonomike  të vende-ve të Ballkanit 

Libri: M.Limani “Integrimet ekonomike 

evropiane” Prishtinë 2015, fq. 49-51 

2  

Zgjerimi Lindor dhe Ballkanik 

i BE-së 

2 

6 Java e gjashtë- Pakti i Stabilitetit për 

Evropën Juglindore. Qëlllimi dhe roli i 

Paktit të Stabilitetit. Formimi i Meteve 

financiare të Paktit të sta-bilitetit dhe 

destinimi i tyre. 

Libri: M.Limani “Integrimet ekonomike 

evropiane” Prishtinë 2015, fq. 56-64 

2 Nismat e integrimeve 

ekonomike të vendeve të 

Ballkanit dhe Pakti i 

Stabilitetit 

2 

7 Java e shtatë- Kollekfiumi i parë 

 

2 Organet dhe institucion-et e 

BE-së. 

2 

8 Java e tetë Organet e BEE-së – Parlamenti 

Evropian.Këshilli i Ministrave dhe 

Komisioni Evrop-ian. Gjykata e Lartë 

Evrolpiane e Drejtësisë dhe Gjykata e 

Llogarive. 

Libri: M.Limani “Integrimet ekonomike 

evropiane” Prishtinë 2015, fq. 67-82 

 

2  

Riemërtimi i BEE-së në BE 

dhe Traktatet 

2 

9 Java e nentë-Institucionet e BEE-së – 

Komisioni Ekonomik dhe Social dhe 

Komiteti i Rajoneve. Banka Investive 

Evropiane dhe Banka Evro-piane për 

2  

Kolokviumi parë 

2 
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Rindërtim dhe Zhvillim. Banka Qendrore 

Evropiane. 

Libri: M.Limani “Integrimet ekonomike 

evropiane” Prishtinë 2015, fq. 88-99. 

 

10 Java e dhjetë- Riemërtimi i BEE-së, në 

BE – Traktati i Mastrihtit.Traktati i Nicës 

dhe i Kopenhagës. Institucionalizimi i BE, 

kushtet e anëtarësi-mit, dalja dhe 

suspendimi nga BE. 

Libri: M.Limani “Integrimet ekonomike 

evropiane” Prishtinë 2015, fq. 67-82, fq. 

103-113 

2 Kuptimi dhe elementet 

kryesore të Tregut Unik 

Evropian 

2 

11 Java e njëmbdhjetë-. Kuptimi dhe 

elementet kryesore të Tregut Unik të BE-

së. Parimet kryesore të Tregut Unik 

Evropian-Liria e qarkullimit të 

mallrave.Liria e ofrimit të shërbimeve dhe 

themelimi i ndërmarrjeve 

Libri: M.Limani “Integrimet ekonomike 

evropiane” Prishtinë 2015, fq. 67-82IEE, 

fq. 115-120) 

2  

Marrëveshja për Tregti të Lirë 

për Evropën Jug-lindore 

(CEFTA) 

2 

12 Java e dymbdhjetë-. Liria e qarkullimit të 

kapitalit dhe liria e qar-kullimit të 

personave. Marrëveshja për Tregti të Lirë 

për Evropën Juglindore (CEFTA) 

Libri: M.Limani “Integrimet ekonomike 

evropiane” Prishtinë 2015, fq. 67-82, fq. 

120-133. 

2 Zhvillimi i bujqësisë dhe 

reformat në bujqësi, du-ke 

përfshirë edhe pesh-kimin 

2 

13 Kollekfiumi i dytë 

Java e trembdhjetë- Zhvillimi i 

bujqësisë-Politika në lëmin e buj-qësisë 

dhe peshkimi. Zhvillimi dhe ndryshimte në 

bujqësi. Reformat në politikën agrare 

Libri: M.Limani “Integrimet ekonomike 

evropiane” Prishtinë 2015, fq. 67-82IEE, 

fq. 144-159. 

2 Zhvillimi i industrisë dhe i 

degëve industriale me interes 

të përgjith-shëm 

2 

14 Java e katërmbdhjetë- Zhvillimi i 

industrisë-Politika e modernizmit të 

bujqësisë.Politika e zhvillimit sektorial të 

industrisë. Zhvillimi i degëve industriale 

me interes të përgjithshëm: 

Telekomunikacioni dhe shërbimet postare. 

Libri: M.Limani “Integrimet ekonomike 

evropiane” Prishtinë 2015, fq. 67-82IEE, 

fq. 164-180  

2  

Politika e zhvillimit ra-jonal 

dhe marrëdhëniet ekonmike 

dërkombëtare të BE-së 

2 
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15 Java e pesëmbdhjetë- Zhvillimi i radios 

dhe televizionit, politika e komunikacionit 

dhel energjia elektrike dhe gazi. Politika e 

zhvillimit rajonal ne BE. Marrëdhëniet 

ekonomike të BE-së me ven-det e tjera të 

botës. 

Libri: M.Limani “Integrimet ekonomike 

evropiane” Prishtinë 2015, fq. 67-82IEE, 

fq. 181-193). 

2  

Përgatitje për kolokvium 

2 

LITERATURA 

I. Literatura bazë: 

1. Prof. dr Musa Limani, Integrimet ekonomike evropiane (Botim i dytë i plotësuar), Kolegji 

“BIZNESI”, Prishtinë, 2015. 

 

II. Literatura shtesë: 

1.Prof. dr Skeder Berisha, Integrimet ekonomike evropiane, Prishtinë, 2009. 

2.Bashkimi Evropian-Historia e integrimit euripian-modelet, arsyetimet dhe forca lëvizëse, 

Qendra Ndërkombëtare e Kulturës “Arbnori”, Tiranë, 2010. 

3.Dr. Paskal Milo, Bashkimi Evropian, ideja, integrimi, identiteti, e ardhmja, Tiranë, 2002. 

 

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.Sc.Ariana Xhemajli 
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www.kolegjibiznesi.com  |  info@kolegjibiznesi.com 

038 500 878 | 044 /045/ 049 500 878 

Prishtinë, Ulpianë, rr. “Motrat Qiriazi” nr. 29 

PLANPROGRAMI MËSIMOR - SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Bachelor Programi 

Banka dhe Financa në 

Biznes 

Viti 

Akademik 
2022 - 2023 

Lënda KONTABILITETI FINANCIAR 

Viti II Statusi i 

lëndës 
Obligative ECTS/kredi 7 

Semestri  IV 

Javët 

mësimore 
15 Orët mësimore 

Ligjërata Ushtrime 

3 2 

Metoda e 

mësimit 

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

etj. 

Konsultime Dy orë pas ligjëratave 

Mësimdhënësi Dr. Brikenda Vokshi 
Tel/mob 044 633 974 

 e-mail Brikenda.vokshi@unhz.eu 

Asistenti  
Tel/mob  

 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 

 

Kjo lëndë  ka për qëllim të zhvilloj njohurinë dhe 

kuptimin mbi parimet, konceptet dhe rregullorët 

që kanë të bëjnë me kontabilitetin financiar duke 

iu referuar karakteristikave kualitative të 

informatave financiare dhe të bazës themelere të 

kontabilitetit.  

Lënda pastaj vazhdon më thellë në sistemin e 

rregjistrimeve të dyfishta, procesimin dhe 

raportimin e transakcioneve dhe ngjarjeve të 

biznesit. Më tutje lënda mbulon përdorimin e 

bilancit vërtetues duke përfshir vlerësimin dhe 

llogaritjen e inventarit mallit, pasurisë afatgjatë 

jo-qarkulluese, akrualeve dhe parapagimeve, 

llogarive të arkëtueshme, obligacioneve, 

aksioneve, detyrimeve, lizingut dhe investimeve 

financiare.  

Poashtu lënda mbulon përgatitjen, raportimin 

dhe analizen e pasqyrave financiare për entitetet, 

rastet e pasqyrave financiare të konsoliduara dhe 

pasqyren e rrjedhës së parasë.   

Njohuritë: 

Të kuptoj rëndësinë e kontabilitetit financiar  

sot duke i zbatuar rregullat e kontabilitetit në 

harmonizim me SNK-të; 

Të procesoj rregjistrimin e dyfisht në 

kontabilitet dhe të kompletoj ciklin e 

kontabilitetit për ngjarjet dhe transakcionet e 

ndryshme të bizneseve; 

Të hartojë, raportojë dhe të jap analizë mbi 

pasqyrat e ndryshme financiare të çfardo lloji 

të biznesit. 

Aftësitë:  

Aftësitë e komunikimit dhe prezantimit,  

Aftësitë e punës në ekip,  

Aftësitë e përpilimit dhe interpretimit të 

pasqyrave fianciare. 

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:info@kolegjibiznesi.com
mailto:Brikenda.vokshi@unhz.eu


97 

 

Prezantimi i temës mësimore në Power Point; 

Detyra praktike, interpretime individuale dhe grupore, vlerësime periodike;  

Pjesa praktike kryesisht do të realizohet përmEs shembujve konkret nga literatura dhe nga 

njohuritë praktike nga njësitë e biznesit. 

KUSHTET PËR REALIZIMIN E TEMËS MËSIMORE 

Salla e pajisur me kompjuter dhe projektor, tabela për ushtrimin e detyrave. 

Mënyra e vlerësimit të studentit  (në %): 

Prezantimi dhe puna grupore: 0-5 % 

Prezantim Individual: 0-10 % 

Aktiviteti: 0-5 % 

Testi i I:  0-15 % 

Testi i II: 0-15 % 

Provim përfundimtar: 0-50% 

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 në 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 3 15 45 

Ushtrime 2 15 30 

Punë Praktike 2 10 20 

Kontakte me mësimdhënësin 1 15 15 

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 7 ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë 

semestrit 175 orë  

Ngarkesa  

totale:   

 

175 

Ja
v
a 

Ligjërata Ushtrime 

Tema Orët Tema Orët 
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1 Java e pare - Nocioni i kontabilitetit dhe 

korniza rregullative 

- Llojet e kontabilitetit; 

- Informacioni kontabël; 

- Llojet e bizneseve; 

- Etika në kontabilitet; 

- IASC, IASB, AICPA;  

- Standardet ndërkombëtare të 

kontabilitetit; 

- Parimet e kontabilitetit; 

- Llojet e pasqyrave financiare 

1.”Kontabiliteti”: Prof.ass.dr. Shefket 

Jakupi,viti 2016 fq 15-54 

3 

Ushtrime - Përseritje e 

përmbajtjes së temave 

kryesore nga ligjerata hyrëse. 

 

 

2 

2 Java e dytë - Procesi i rregjistrimit 

kontabël  dhe i korigjimit të gabimeve 

- Sistemi i rregjistrimit të dyfishtë; 

- Zgjerimi i ekuacionit të bilancit; 

- Parimi i të hyrave, shtyerjeve, akrualeve, 

shpenzimet e zhvleresimit; 

- Bilanci vërtetues;. 

1.”Parimet bazë të kontabilitetit”: 

Prof.ass.dr. Shefket Jakupi, Prof.ass.dr. 

Bedri Statovci i,viti 2017 fq 135-161 

3 

Ushtrime - Llojet e 

kontabilitetit, llojet e 

bizneseve, pasqyrat financiare. 

2 

3 Java e tretë - Vlerësimi i KMSH-së dhe 

inventarit të mallit me metodat e kostos  

- Llogaritja e KMSH-së; 

- Numerimi dhe vlerësimi i stoqeve; 

- Metodat e kostos (FIFO,LIFO,Mesatare). 

1.”Parimet bazë të kontabilitetit”: 

Prof.ass.dr.Shefket Jakupi, Prof.ass.dr. 

Bedri Statovci i,viti 2017, fq 243-260 

3 

Ushtrime - Regjistrimi i 

Dyfishtë, regjistrimi i 

veprimeve rregulluese në ditar 

dhe bartja e tyre në bilanc 

vertetues. 

. 

2 

4 Java e katërt - Pasuritë afatgjatë 

- Llojet e pasurisë afatgjatë; 

- Metodat e zhvlerësimit; 

- Shitja e pasurisë së përdorur, të re, 

pasurive të parpekshme, patentat, e drejta e 

autorit, gudwilli. 

1.”Kontabiliteti financiar i avansuar”: 

Prof.ass.dr. Shefket Jakupi,viti 2016 fq 27-

89 

3 

Ushtrime - Metodat e 

vlerësimit të kostove. 

2 

 

 

5 Java e pestë - Të arkëtueshmet (Kërkesat 

ndaj blerësve) 

- Llojet e të arkëtueshmeve; 

- Borxhet e këqija; 

- Shitja e llogarive të arkëtueshme, etj. 

1.”Kontabiliteti financiar i avansuar”: 

3 

Ushtrime - Percaktimi i kostos 

së pasurisë afatgjë, shitja e 

pasurisë afatgjatë, medota e 

zhvlerësimit. 

 

2 
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Prof.ass.dr. Shefket Jakupi,viti 2016, fq 

91-104 

6 Java e gjashtë - Kontabiliteti për 

detyrimet afatshkurtëra 

1.”Kontabiliteti financiar”: Prof. Dr. 

Skender Ahmeti,vellimi i dytë, viti 2014, 

fq 12-43 

3 

Ushtrime – Shitja me afat, 

regjistrimi i borxheve të 

këqija. 2 

7 Java e shtatë - Kontabiliteti për detyrimet 

afatëgjata: Hipoteka e pagueshme 

1.”Kontabiliteti financiar i avansuar”: 

Prof.ass.dr. Shefket Jakupi,viti 2016, fq 

168-175 

3 

Ushtrime – Parapregaditje për 

testin e parë. 

2 

8 Java e tetë - Tema:  Testi i ndërmjetëm (i 

parë)  
3 

Ushtrime: Llojet e detyrimeve 

afatshkurtëra dhe regjistrimi i 

tyre. 2 

9 Java e nëntë - Kontabiliteti për detyrimet 

afatëgjata: Lizingu i pagueshem  

1.”Kontabiliteti financiar”: Prof. Dr. 

Skender Ahmeti,vellimi i dytë, viti 2014, 

fq 67-82 

 

3 

Ushtrime: Kumtimi i 

rezultatve të testit dhe zgjidhja 

e deryrave. 
2 

10 Java e dhjetë - Financimi i korporatës: 

Obligacionet e pagueshme. 

1.”Kontabiliteti financiar”: Prof. Dr. 

Skender Ahmeti,vellimi i dytë, viti 2014, 

fq 88-109 

 

3 

Ushtrime: Llojet e lizingut 

regjistrimi i lizingut të 

pagueshëm. 
2 

11 Java e njëmbdhjetë - Financimi i 

korporatës: aksionet e zakonshme dhe të 

preferuara 

1.”Kontabiliteti financiar”: Prof. Dr. 

Skender Ahmeti,vellimi i dytë, viti 2014, 

fq 116-134 

3 

Ushtrime: Regjistrimi i 

obligacioneve të pagueshme. 

2 

12 Java e dymbdhjetë - Raportimi, përgatitja 

dhe analiza e pasqyrave financiare 

- Përgatitija e pasqyrave financiare 

(bilancit, pasqyrës së të ardhurave, 

pasqyrës së ndryshimit të kapitalit) pas 

përfundimit të rregjistirmeve. 

1.”Parimet bazë të kontabilitetit”: 

Prof.ass.dr.Shefket Jakupi, Prof.ass.dr. 

Bedri Statovci i,viti 2017, fq 33-80 

3 

Ushtrime: Llojet e aksioneve 

dhe regjistrimi i tyre. 

2 
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13 Java e trembdhjetë - Raportimi, përgatitja 

dhe analiza e pasqyrave financiare 

- Analiza e pasqyrave financiare me 

metoden horizontale dhe vertikale. 

1.”Parimet bazë të kontabilitetit”: 

Prof.ass.dr.Shefket Jakupi, Prof.ass.dr. 

Bedri Statovci i,viti 2017, fq 121-133 

3 

Ushtrime: Përgatitja e 

pasqyrave financiare (Bilanci i 

gjendjes, Pasqyra e të 

ardhurave, Pasqyra e 

ndryshimit të kapitalit). 

2 

14 Java e katërmbdhjetë - Pasqyra e 

rrjedhës së parasë (arkës) metoda indirekte 

- Roli dhe qëllimet e pasqyrës së rrjedhës 

së keshit; 

- Klasifikimi i aktiviteteve të saj; 

- Përgatitja e pasqyrës së rrjedhës së parasë 

1.”Kontabiliteti financiar i avansuar”: 

Prof.ass.dr.Shefket Jakupi,viti 2016,fq 59-

89 

 

3 

Ushtrime: Analiza e pasqyrave 

financiare, përgatitje për testin 

e dytë. 

2 

15 Java e pesëmbdhjetë- Testi i dytë 
3 

Ushtrime: Pasqyra e rrjedhjes 

së parasë. 2 

LITERATURA 

Literatura bazë: 

1.Parimet bazë të kontabilitetit, Prof.ass.dr. Shefket Jakupi, Prof.ass.dr. Bedri Statovci i,viti 2017. 

2.Kontabiliteti financiar i avansuar, Prof.ass.dr. Shefket Jakupi,viti 2016. 

3.Kontabiliteti, Prof.ass.dr. Shefket Jakupi,viti 2016. 

4.Kontabiliteti Financiar, Prof. dr. Skender Ahmeti, vëllimi i dytë, 2014. 

 

Literatura shtesë: 

Dr. Rrustem Asllanaj  “Kontabiliteti financiar”, Prishtinë, 2013. 

  

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 dokumentit identifikues 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 
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me ligj.      

 

Profesori i lëndës: 

______________________ 

Dr. Brikenda Vokshi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

 

www.kolegjibiznesi.com  |  info@kolegjibiznesi.com 

038 500 878 | 044 500 878 | 049 500 878 

Prishtinë, Ulpianë, rr. “Motrat Qiriazi” nr. 29 

PLANPROGRAMI MËSIMOR – SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Bachelor Programi 

Banka dhe Financa në 

Biznes 

Viti 

Akademik 
2022 - 2023 

Lënda MENAXHIMI 

Viti II Statusi i 

lëndës 
Obligative ECTS/kredi 7 

Semestri  IV 

Javët 

mësimore 
15 Orët mësimore 

Ligjërata Ushtrime 

2 2 

Metoda e 

mësimit 

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

etj. 

Konsultime Dy orë pas ligjëratave 

Mësimdhënësi Dr. Shyqeri Kabashi 
Tel/mob 044/500/878 

 e-mail kbiznesi@gmail.com 

Asistenti  
Tel/mob  

 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 

Të nënkuptojnë njohuritë, aftësitë dhe 

shkathtësitë që do ti fiton studenti pas 

përfundimit të suksesshëm të këtij kursi. 

Njohurit: 

-Të kuptojë konceptet themelore mbi 

menaxhimin dhe objektin e studimit të saj,  

-Të njihen mbi menaxhimin, format, mënyrat 

dhe llojet e tyre si dhe aplikimi i tyre në 

praktikë.   

 

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 ligjërua 

KUSHTET PËR REALIZIMIN E TEMËS MËSIMORE 

Salla e pajisur me kompjuter dhe projektor, tabela për ushtrimin e detyrave  

Mënyra e vlerësimit të studentit  (në %): 

Prezantimi dhe puna grupore: 0-4 % 

Prezantim Individual: 0-3 % 

Aktiviteti: 0-3 % 

Punim seminarik: 0-10 % 

Testi i I:  0-15 % 

Testi i II: 0-15 % 

Provim përfundimtar: 0-50% 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

91-100   10 (dhjetë 

81-90  9 ( nëntë) 

71-80 8 (tetë) 

61-70 7 (shtatë) 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:info@kolegjibiznesi.com
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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 1 15 15 

Kontakte me mësimdhënësin 1 10 10 

Ushtrime në teren    

Kolekfiume/seminare 5 2 10 

Detyra të shtëpisë 1 5 5 

Koha e studimit vetanak 2 15 30 

Përgatitja përfundimtare  për provim 10 1 10 

Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi 

final) 

2 3 6 

Projektet propozimet 2 2 4 

Vërejtje: 1 ECTS kredi = 25 orë angazhim,  p.sh. nëse lënda i 

ka 6 ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë 

semestrit 150 orë  

Ngarkesa  

totale:   

 

150 

Ja
v
a 

Ligjërata Ushtrime 

Tema Orët Tema Orët 

1 Ligjerata e parë-Kuptimi, rëndësia, 

metodat dhe objekti i menaxhmentit në 

ekonomi 

“Menaxhimi” Sh.Llaci,Tiranë-2018,fq  

1-31 

2 Ushtrime lidhur me-Kuptimi, 

rëndësia, metodat dhe objekti i 

menaxhmentit. 

2 

2 Ligjerata e dytë-Zhvillimi historik i 

shkencës së menaxhimit, lindja e shkollave 

të menaxhimit, marrëdhëniet 

ndërnjerëzore,  teoritë moderne të 

menaxhimit, teoria e sistemeve, teoria 

institucionale në fushën e ekonomis.. 

“Menaxhimi” Sh.Llaci,Tiranë-2018,fq  

32-45 

2 Ushtrime Zhvillimi historik i 

shkencës së menaxhimit, 

shkollat, marrëdhëniet 

ndërnjerëzore,   teoritë 

moderne të menaxhimit, teoria 

e sistemeve, teoria 

institucionale. 

2 
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3 Ligjerata e tretë-Mjedisi i jashtëm 

menaxherial, mjedisi i jashtëm i 

ndërmarrjeve të biznesit në lëmin e 

ekonomis 

“Menaxhimi” Sh.Llaci,Tiranë-2018,fq 

46-68 

2 Ushtrime-mbi mjedisin  e 

jashtëm menaxherial,  

2 

4 Ligjerata e katërtë-Planifikimi dhe marrja 

e vendimeve, planet, hierarkia, qëllimi , 

misioni, objektivat, strategjitë, politikat, 

procedurat, rregullat e planeve në 

ekonomi;llojet dhe etapat e planifikimit 

efektiv ne ekonomi, menaxhimi i procesit 

të planifikimit, menaxhimi me anën e 

objektivave ne ekonomi 

“Menaxhimi” Sh.Llaci,Tiranë-2018,fq 

69-108 

 

2 Ushtrime mbi-Planifikimi dhe 

marrja e vendimeve,  planet, 

etapat e planifikimit efektiv, 

menaxhimi i procesit të 

planifikimit, menaxhimi me 

anën e objektivave, teknikat 

ndihmëse të planifikimit. 

2 

 

 

5 Ligjerata e pestë-Marrja e vendimeve,  

kushtet në të cilat merren vendimet ne 

emergjenca; procesi i marrjes së 

vendimeve,  metodat ndihmëse të marrjes 

së vendimeve, rregullat e marrjes së 

vendimeve, marrja e vendimeve në grup, 

sistemet suportuese të vendimeve ne 

ekonomi.  

“Menaxhimi” Sh.Llaci,Tiranë-2018,fq 

110-145 

2 Ushtrime mbi-Marrjen e 

vendimeve, disa konsiderata të 

përgjithshme mbi marrjen e 

vendimeve,  kushtet në të cilat 

merren vendimet, procesi i 

marrjes së vendimeve, 

rregullat e marrjes së 

vendimeve  

2 

6 Ligjerata e gjashtë-Organizimi i firmave 

të biznesit, procesi i organizimit dhe 

parimet e tij ne ekonomi; ndarja e punës, 

departamentizimi, diapazoni i menaxhimit 

ne fushen e ekonomi.  

“Menaxhimi” Sh.Llaci,Tiranë-2018,fq 

146-193 

2 Ushtrime mbi-Organizimin e 

firmave të biznesit,  procesi i 

organizimit dhe parimet e tij, 

departamentizimi, diapazoni i 

menaxhimit,  

2 

7 Vlerësimi i parë intermediar 2   

8 Ligjerata e tetë-Strukturimi organizativ i 

biznesit, tiparet thelbësore të strukturës 

organizative, komponentët e strukturës, 

klasifikimi i strukturave organizative, llojet 

e strukturave, , faktorët që e përcaktojnë 

strukturën e organizimit, ndikimi 

kompjuterit mbi strukturimin organizativ 

ne ekonomi.  

“Menaxhimi” Sh.Llaci,Tiranë-2018,fq 

194-219 

2 Ushtrime mbi Strukturimin 

organizativ i biznesit,  

klasifikimi i strukturave 

organizative, llojet e 

strukturave, faktorët që e 

përcaktojnë strukturën e 

organizimit,  

2 
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9 Ligjerata e nëntë-Ndryshimi dhe 

zhvillimi organizativ, natyra e ndryshimit 

organizativ, menaxhimi  rezistencës ndaj 

ndryshimeve, zhvillimi organizativ, 

procesi i zhvillimit organizativ ne 

ekonomi. 

“Menaxhimi” Sh.Llaci,Tiranë-2018,fq 

220-232 

2 Ushtrime mbi ndryshimin dhe 

zhvillimin organizativ, natyra 

e ndryshimit organizativ, 

menaxhimi  rezistencës ndaj 

ndryshimeve,  procesi i 

zhvillimit organizativ. 

2 

10 Ligjerata e dhjetë-Motivimi, udhëheqja 

dhe menaxhimi i burimeve njerëzore, 

natyra e motivimit,  procesi i motivimit, 

teoritë e motivimit, strategjitë e 

menaxherëve për rritjen e motivimit dhe 

roli i tyre ne ekonomi. 

“Menaxhimi” Sh.Llaci,Tiranë-2018,fq 

233-294 

2 Ushtrime mbi motivimin, 

udhëheqja dhe menaxhimi i 

burimeve njerëzore , procesi i 

motivimit, teoritë e motivimit, 

strategjitë e menaxherëve për 

rritjen e motivimit. 

2 

11 Ligjerata e njëmbdhjetë-Udhëheqja, 

natyra dhe rëndësia e udhëheqjes, 

udhëheqja dhe menaxhimi dhe aplikimi i 

tyre ne ekonomi. 

 “Menaxhimi” Sh.Llaci,Tiranë-2018,fq 

264-294 

2 Ushtrime mbi Udhëheqjen, 

natyra dhe rëndësia e 

udhëheqjes, stilet e 

udhëheqjes, rrjeti 

menaxheriale 

2 

12 Ligjerata e dymbdhjetë-Menaxhimi i 

burimeve njerëzore, natyra dhe rëndësia e 

burimeve njerëzore, planifikimi i burimeve 

njerëzore,  trajnimi dhe zhvillimi i 

punonjësve, vlerësimi i performacës, 

shpërblimi i punonjësve, , marrëdhëniet në 

mes të punonjësve dhe menaxherëve dhe 

aplikimi i tyre ne ekonomi. 

“Menaxhimi” Sh.Llaci,Tiranë-2018,fq 

295-324 

2 Ushtrime mbi Menaxhimi i 

burimeve njerëzore, natyra 

dhe rëndësia e burimeve 

njerëzore, planifikimi i 

burimeve njerëzore, pajisja e 

ndërmarrjes me stafin e 

nevojshëm, trajnimi dhe 

zhvillimi i punonjësve, 

vlerësimi i performacës, 

shpërblimi i punonjësve,  

2 

13 Ligjerata e trembdhjetë-Kontrolli, natyra 

dhe rëndësia, llojet , procesi, parimet , 

menaxhimi  dhe teknikat e kontrollit, 

teknikat bashkëkohore të kontrollit , 

kontrolli i burimeve njerëzore dhe i 

marketingut ne ekonomi. 

“Menaxhimi” Sh.Llaci,Tiranë-2018,fq 

325-376 

2 Ushtrime mbi Kontrolli, 

natyra dhe rëndësia e 

kontrollit, llojet e kontrollit, 

procesi i kontrollit, parimet e 

kontrollit efektiv, menaxhimi i 

kontrollit, teknikat e kontrollit. 

2 

14 Ligjerata e katërmbdhjetë-Menaxhimi i 

prodhimit dhe i operacioneve, zhvillimi 

historik i menaxhimit të prodhimit dhe të 

operacioneve, produktiviteti, metodat e 

matjes së produktivitetit, tipet e prodhimit, 

klasifikimi i proceseve të prodhimit, 

2 Ushtrime mbi menaxhimin e  

prodhimit dhe i operacioneve, 

metodat e matjes së 

produktivitetit, tipet e 

prodhimit, klasifikimi i 

proceseve të prodhimit, 

2 
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automatizimi dhe kompjuterizimi i procesit 

të prodhimit dhe ndikimim i tyre ne 

ekonomi. 

 “Menaxhimi” Sh.Llaci,Tiranë-2018,fq 

377-397 

automatizimi dhe 

kompjuterizimi i procesit të 

prodhimit. 

15 Ligjerata e pesëmbdhjetë-Menaxhimi i 

biznesit ndërkombëtar, natyra e biznesit 

ndërkombëtar, mjedisi ndërkombëtar,  

strategjitë e hyrjes në biznesin 

ndërkombëtar, menaxhimi i kompanive 

ndërkombëtare dhe ndikimi i tyre ne 

fushen e ekonomise. “Menaxhimi” 

Sh.Llaci,Tiranë-2018,fq 398-415 

2 Ushtrime mbi-menaxhimi i 

biznesit ndërkombëtar, natyra 

e biznesit ndërkombëtar, 

strategjitë e hyrjes në biznesin 

ndërkombëtar, menaxhimi i 

kompanive ndërkombëtare.. 

2 

LITERATURA 

Literatura bazë: 

1.Shyqeri Laço “MENAXHIMI” Tiranë,2018 

2.Blerim Ramosaj “Management” Prishtinë 2015, 

3.Grup autorësh “Menaxhment dhe Vendosja” Prishtinë 2016 

 

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 dokumentit identifikues 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: 

______________________ 

Prof. Dr. Shyqeri Kabashi 
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PLANPROGRAMI MËSIMOR - SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Bachelor Programi 

Banka dhe financa në 

Biznes 

Viti 

Akademik 
2022 - 2023 

Lënda MAKROEKONOMIA II 

Viti II Statusi i 

lëndës 
Obligative ECTS/kredi 6 

Semestri  IV 

Javët 

mësimore 
15 

Orët 

mësimore 

Ligjërata Ushtrime 

2 1 

Metoda e 

mësimit 

Ligjerata grupore e shoqëruar me diskutime dhe teste vëmendshmërie, 

konsultime grupore dhe individuale, ushtrime, raste studimi dhe hulumtime, 

seminare, detyra, etj. 

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

Mësimdhënësi Dr.Sc. Agim Berisha 
Tel/mob 044/648328 

 e-mail agim.berisha74@hotmail.com 

Asistenti  
Tel/mob  

 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 

Qëllimi i lëndës është të zgjerojë njohuritë e 

studentëve në fushën e makroekonomisë, mbi 

lidhjet midis variablave makroekonomike dhe të 

politikave ekonomike në  zbatim. 

Në këtë lëndë trajtohen çështjet 

makroekonomike në një nivel më të avancuar si: 

lidhja midis variablave makroekonomike, 

kontabiliteti i të ardhurave kombëtare, Modeli 

IS, tregjet e aktiveve dhe kurba LM dhe lidhjet 

ndërkombëtare. Në kuadër të lëndës trajtohen 

çështje lidhur me variablet kryesore 

makroekonomike, politikat dhe instrumentet e 

ndërhyrjes së shtetit në ekonomi. Në përgjithësi 

do të trajtohen tema të tilla si: Faktet dhe 

modelet e para, Produkti i Brendshëm Bruto, 

GDP nominale dhe GDP reale, problemet e 

matjes së GDP-së, kontabiliteti i të ardhurave 

kombëtare, të ardhurat dhe shpenzimet, Paraja, 

interesi dhe të ardhurat: Tregu i të mirave dhe 

kurba IS, tregjet e aktivave dhe kurba LM, 

ndikimi i politikës monetare dhe fiskale mbi 

Pas përfundimit të kësaj lënde studenti do të 

jetë në gjendje të:  

1. Njoh problemet makroekonomike në vend; 

2. Shqyrtoj dhe analizoj problemet 

makroekonomike në situata të caktuara; 

3. Dijë për rëndësinë dhe ndikimin e politikës 

monetaro-kreditore dhe politikës fiskale në 

ekonomi; 

4.Analizojë treguesit kryesorë 

makroekonomik si dhe të bëj krahasimin e 

këtyre treguesve të vendit me vendet tjera.  

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:info@kolegjibiznesi.com


108 

 

kërkesën totale, lidhjet ndërkombëtare,luhatjet 

ekonomike afatshkurtëra -Kërkesa dhe oferta 

agregate, teoria e ekuilibrit të pritjeve racionale, 

rritja ekonomike afatgjate dhe produktiviteti, 

barrierat e rritjes ekonomike dhe të zhvillimit 

ekonomik.  

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.                   

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 1 15 15 

Punë Praktike - - - 

Kontakte me mësimdhënësin 1 15 15 

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 Ngarkesa  125 
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ka 5 ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë 

semestrit 125 orë  

totale:   
Ja

v
a 

Ligjërata Ushtrime 

Tema Orët Tema Orët 

1 Prezentimi i lëndes                                 

Literatura:Rudiger Dornbusch & Stanley 

Fischer,Makroekonomia,përktheu:Prof.dr.

Marta Muço, Prof.dr.Sulo Haderi, Tiranë 

2015. 

2 Prezentimi i lëndes                                 

Literatura:Rudiger Dornbusch 

& Stanley Fischer, 

Makroekonomia,përktheu:Prof.

dr.Marta Muço, Prof.dr.Sulo 

Haderi, Tiranë 2015. 

1 

2 Hyrje në ekonomi: Faktet dhe modelet e 

para, Lidhjet midis variablave 

makroekonomike.  

Literatura:Rudiger Dornbusch & Stanley 

Fischer,Makroekonomia,përktheu:Prof.dr.

Marta Muço, Prof.dr.Sulo Haderi, Tiranë 

2015, faqe 20-42. 

2                                                 

Diskutimi dhe analizimi nga 

grupe të studentëve:              

Hyrje në ekonomi: Faktet dhe 

modelet e para, Lidhjet midis 

variablave makroekonomike.  

1 

3 Kontabiliteti i të ardhurave kombëtare 

Literatura:Rudiger Dornbusch & Stanley 

Fischer,Makroekonomia,përktheu:Prof.dr.

Marta Muço, Prof.dr.Sulo Haderi, Tiranë 

2015, faqe 43-66. 

2  Diskutimi dhe analizimi nga 

grupe të studentëve:                                                    

Kontabiliteti i të ardhurave 

kombëtare  

1 

4 Të ardhurat dhe shpenzimet             

Literatura:Rudiger Dornbusch & Stanley 

Fischer,Makroekonomia,përktheu:Prof.dr.

Marta Muço, Prof.dr.Sulo Haderi, Tiranë 

2015, faqe 67-94. 

 

2 Diskutimi dhe analizimi nga 

grupe të studentëve:                                                           

Të ardhurat dhe shpenzimet              

1 

5 Paraja, interesi dhe të ardhurat:                                  

Tregu i të mirave dhe kurba IS                                

Literatura:Rudiger Dornbusch & Stanley 

Fischer,Makroekonomia,përktheu:Prof.dr.

Marta Muço, Prof.dr.Sulo Haderi, Tiranë 

2015, faqe 95-105.                                                       

2 Diskutimi dhe analizimi nga 

grupe të studentëve:                                                            

Paraja, interesi dhe të ardhurat:                                  

Tregu i të mirave dhe kurba IS                                 

1 

6 Tregjet e aktivave dhe kurba LM             

Literatura:Rudiger Dornbusch & Stanley 

Fischer,Makroekonomia,përktheu:Prof.dr.

Marta Muço, Prof.dr.Sulo Haderi, Tiranë 

2015, faqe 106-121.                                                                    

2 Diskutimi dhe analizimi nga 

grupe të studentëve:                                                                

Tregjet e aktivave dhe kurba 

LM               

1 

7 Vlerësimi i parë intermedier (kollekfiumi i 

parë) 

2 Vlerësimi i parë intermedier 

(kollekfiumi i parë) 

1 
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8 Politika monetare dhe fiskale-Ndikimi i 

politikës monetare dhe fiskale mbi 

kërkesën totale.              

Literatura:Rudiger Dornbusch & Stanley 

Fischer,Makroekonomia,përktheu:Prof.dr.

Marta Muço, Prof.dr.Sulo Haderi, Tiranë 

2000, faqe 127-146.  N.Gregory Mankiw 

dhe Mark P.Taylor, Ekonomiksi-

Makroekonomia, Përktheu:Artan Meçi, 

Jorgji Qirjako, UET Press, Tiranë 2012, 

faqe 355-386.                                                  

2 Diskutimi dhe analizimi nga 

grupe të studentëve:                                                                  

Politika monetare dhe fiskale-

Ndikimi i politikës monetare 

dhe fiskale mbi kërkesën totale.              

1 

9 Lidhjet ndërkombëtare,                                 

Literatura:Rudiger Dornbusch & Stanley 

Fischer,Makroekonomia,përktheu:Prof.dr.

Marta Muço, Prof.dr.Sulo Haderi, Tiranë 

2015, faqe 149-180. 

2 Diskutimi dhe analizimi nga 

grupe të studentëve:                                                                

Lidhjet ndërkombëtare,                                  

1 

10 Luhatjet ekonomike afatshkurtëra-Kërkesa 

dhe oferta agregate                                            

Literatura:Rudiger Dornbusch & Stanley 

Fischer,Makroekonomia,përktheu:Prof.dr.

Marta Muço, Prof.dr.Sulo Haderi, Tiranë 

2000, faqe 185-204. N.Gregory Mankiw 

dhe Mark P.Taylor, Ekonomiksi-

Makroekonomia, Përktheu:Artan Meçi, 

Jorgji Qirjako, UET Press, Tiranë 2012, 

faqe 316-354. 

2 

Diskutimi dhe analizimi nga 

grupe të studentëve:                                                         

Luhatjet ekonomike 

afatshkurtëra-Kërkesa dhe 

oferta agregate                                             

1 

11 Oferta agregate- pagat, çmimet dhe 

punëzënia                                               

Literatura:Rudiger Dornbusch & Stanley 

Fischer,Makroekonomia,përktheu:Prof.dr.

Marta Muço, Prof.dr.Sulo Haderi, Tiranë 

2015, faqe 207-233. 

2 Diskutimi dhe analizimi nga 

grupe të studentëve:                                                                     

Oferta agregate- pagat, çmimet 

dhe punëzënia                                                

1 

12 Vlerësimi i dytë intermedier (kolekfiumi i 

dytë).  

2 Vlerësimi i dytë intermedier 

(kolekfiumi i dytë).  

1 

13 Teoria e ekuilibrit të pritjeve racionale 

Literatura:Rudiger Dornbusch & Stanley 

Fischer,Makroekonomia,përktheu:Prof.dr.

Marta Muço, Prof.dr.Sulo Haderi, Tiranë 

2015, faqe 231-244. 

2 Diskutimi dhe analizimi nga 

grupe të studentëve:                                                           

Teoria e ekuilibrit të pritjeve 

racionale  

1 

14 Rritja ekonomike afatgjate dhe 

produktiviteti.                                    

Literatura:Rudiger Dornbusch & Stanley 

Fischer,Makroekonomia,përktheu:Prof.dr.

Marta Muço, Prof.dr.Sulo Haderi, Tiranë 

2015, faqe 251-266. 

2 Diskutimi dhe analizimi nga 

grupe të studentëve:                                                                      

Rritja ekonomike afatgjate dhe 

produktiviteti.                                     

1 
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15 Barrierat e rritjes ekonomike dhe të 

zhvillimit ekonomik                                               

Literatura:Dr.Mimoza Koka, 

Makroekonomia, Tiranë 2014, faqe 142-

158. 

2 Diskutimi dhe analizimi nga 

grupe të studentëve:                                                                  

Barrierat e rritjes ekonomike 

dhe të zhvillimit ekonomik                                                

1 

LITERATURA 

Literatura bazë: 

1. Rudiger Dornbusch & Stanley Fischer, Makroekonomia,përktheu:Prof.dr.Marta Muço, 

Prof.dr.Sulo Haderi, Tiranë 2015.       

2. N.Gregory Mankiw dhe Mark P.Taylor, Ekonomiksi-Makroekonomia, Përktheu:Artan Meçi, 

Jorgji Qirjako, UET Press, Tiranë 2012. 

3.Mimoza Koka, Makroekonomia,Tiranë 2014,      

4.Prof.dr.Musa Limani, Makroekonomia, Prishtinë 2013 

 

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 Berisha 
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PLANPROGRAMI MËSIMOR - SILLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Bachelor Programi 

Banka dhe Financa në 

Biznes 

Viti 

Akademik 
2022 - 2023 

Lënda ANGLISHTE EKONOMIKE II 

Viti II Statusi i 

lëndës 
Zgjedhore ECTS/kredi 5 

Semestri  IV 

Javët 

mësimore 
15 Orët mësimore 

Ligjërata Ushtrime 

2 1 

Metoda e 

mësimit 

Ligjërata interaktive, punë individuale, punë në çifte dhe punë grupore, 

prezantime të detyrave/projekteve, etj. 

Konsultime Një herë në javë 

Mësimdhënësi Dr. Sc. Agnesa Çanta 
Tel/mob 044/ 664-301 

 e-mail cantaagnesa@gmail.com 

Asistenti  
Tel/mob  

 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e studentit 

Anglishte Ekonomike  II është kurs semestral 

obligativ,  i cili i ekspozon studentët ndaj një 

sërë temash  nga fusha e ekonomisë,  por nga 

këndvështrimi gjuhësor. Meqë ky kurs është në 

fakt vazhdim i kursit Anglishtja ekonomike I, 

temat janë  më të ngarkuara në aspektin e 

terminologjisë si dhe përmbajtjes. Theksi edhe 

këtu  vihet në përmirësimin  dhe vënien në 

zbatim të shkathtësive komunikative të 

studentëve në  sfera të ndryshme të fushës së 

ekonomisë nëpërmjet avancimit të katër 

shkathtësive themelore të gjuhës: të dëgjuarit, të 

lexuarit, të folurit dhe të shkruarit, si dhe 

përvetësimit të strukturave gramatikore që 

mundësojnë të shprehurit e lirshëm dhe pa 

vështirësi.  Qëllimi kryesor i lëndës, përveç 

përdorimit të terminologjisë më të pasur 

ekonomike dhe avancimit të shkathtësive 

komunikuese të studentëve, është edhe rritja e 

vetëbesimit që njohuritë e fituara t’i zbatojnë 

konkretisht në praktikë, psh. të shkruajnë plane 

biznesi, të bëjnë  marrëveshje biznesore, të 

krijojnë  platforma bashkëpunimi me partnerë, të 

Pas përfundimit të kursit, studentët duhet: 

1. Të jenë në gjendje të kuptojnë terminologji 

më të avancuar ekonomike dhe të 

komunikojnë me lehtësi në situata 

komunikative të konteksteve të ndryshme, me 

theks në fushën e ekonomisë; 

2. Të jenë në gjendje të shkruajnë ese mbi 

temat e diskutuara gjatë ligjëratave me jo më 

pak se 500 fjalë; 

3. Të jenë në gjendje të përdorin literaturën 

profesionale në gjuhën angleze që 

korrespondon me nivelin e shkathtësive të 

fituara gjatë kursit; 

4. Të jenë në gjendje t’i shfrytëzojnë 

njohuritë e tyre të gjuhës në funksion të 

avancimit të tyre profesional, nëpërmjet 

pjesëmarrjes në seminare, konferenca, 

simpoziume, etj.  

5. Të punojnë në drejtim të avancimit të 

mëtutjeshëm të njohurive e tyre në fushën e 

anglishtes ekonomike në funksion të 

avancimit të tyre të gjithmbarshëm. 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:info@kolegjibiznesi.com
mailto:cantaagnesa@gmail.com
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merren me krizat, të lexojnë literaturë 

profesionale në gjuhën angleze, etj. 

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 

Metodologjia e mësimdhënies bazohet kryekëput në Qasjen Komunikative, si ortodoksi 

dominante në botë në mësimdhënien e gjuhës angleze. Ligjëratat do të zhvillohen në formë 

interaktive duke i kyçur studentët në diskutime mbi tema të ndryshme të cilat mbulohen në këtë 

kurs, duke u dhënë udhëzime për përdorim të drejtë të gjuhës, si dhe duke organizuar një sërë 

aktivitetesh  të cilat imitojnë përdorimin e gjuhës angleze jashtë klasës, siç janë: puna në çifte, 

puna në grupe, etj., në mënyrë që studentët të përgatiten që ta përdorin gjuhën, jo vetëm në 

klasë, por edhe jashtë saj. Diskutimet në kuadër të ushtrimeve do të zhvillohen në grupe të vogla 

në mënyrë që të nxitet karakteri garues i studentëve. Po ashtu, edhe prezantimet e projekteve 

dhe detyrave të tjera në kuadër të kursit do të jenë pjesë integrale e të mësuarit që do të ndikojnë 

në përmirësimin e shkathtësive gjuhësore të studentëve. 

KUSHTET PËR REALIZIMIN E TEMËS MËSIMORE 

Librat, tabela, markerët, CD-të, DVD-të, laptopi, projektori. 

Mënyra e vlerësimit të studentit  (në %): 

Performanca e studentëve në detyrat, projektet 

që i punojnë gjatë semestrit   10% 

Performanca e tyre në kollokvium     20% 

Angazhimi i tyre gjatë ligjëratave dhe 

ushtrimeve   10% 

Provim përfundimtar: 60% 

 

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 

Pjesëmarrja aktive, 

Punime seminarike/projekte, 

Pjesëmarrja në teste dhe ushtrime, 

Provimi përfundimtar. 

Pjesëmarrja në ushtrime 

Puna individuale dhe grupore në raste 

studimi, 

Pjesëmarrja në diskutime. 

NGARKESA E STUDENTIT PËR LËNDËN 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime 1 15 15 

Punë Praktike    

Kontakte me mësimdhënësin 1 15 15 

Ushtrime në teren    

Kollokfiume/seminare 5 2 10 

Detyra të shtëpisë 2 10 20 

Koha e studimit vetjak 1 15 15 

Përgatitja përfundimtare  për provim 10 1 10 

Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi 5 1 5 
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final) 

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 

Ja
v
a 

Ligjërata Ushtrime 

Tema Orët Tema Orët 

1 Introduction. A brief introduction of the 

syllabus with emphasis on the topics to be 

discussed during the term. 

2 Students introduce themselves 

by providing personal 

information and sharing their 

interests and goals with their 

colleagues. 

1 

2 Unit 1 Communication.  Good 

communicators.  E-mail for and against - 

Cambridge University Press. Idioms. 

2 Case study. The Price of 

Success.  The new 

communications director. 

1 

3 Unit 2 International marketing.  Marketing 

word partnerships. Italian luxury - 

Cambridge University Press.  Noun 

compounds and noun phrases.  

Brainstorming.  

2 Case study. Henry-Claude 

Cosmetics. Creating a global 

brand. 

1 

4 Unit 3 Building relationships. Business 

partnerships. How East is metting West - 

Cambridge University Press. Multi-word 

verbs. Networking.  

2 Case study. Al-Munir Hotel 

and Spa Group.  Doing 

business internationally. 

1 

5 Unit 4 Success.  Successful businesses.  

Prefixes. Profile: Carlos Slims - 

Cambridge University Press.  Present and 

past tenses. Negotiating. 

 

2 Case study. Kensington 

United - Background and  

current situation. 

1 

6 Unit 5 Job satisfaction.  Staff  motivation.  

Synonyms and word-building. Marriott 

Hotels International - Cambridge 

University Press.  Passives.  

 

2 Case study. Just Good Friends.  

Discussion document. 

1 

7 Unit 6 Risk. Managing  risk.  

Internationalisation - risk or opportunity? - 

Cambridge University Press. Adverbs of 

degree.  

 

2 Case study. Winton Crater 

Mining.  Mining groups victim 

to African uncertainty.  

Working in new markets. 

1 

8 Pre-test in Business English II 2  Discussions on the pre-test. 1 

9 Unit 7 Management styles. Management 

qualities. Anna Wintour - Cambridge 

University Press. Text references.  

2 Case study. S & L. Selig  & 

Lind. Management style of 

Paul  Johnstone. 

1 
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Presentations.  

 

10 Unit 8 Team building. Prefixes. Recipes 

for team building - Cambridge University 

Press.  Modal perfect.  Resolving conflict.  

 

2 Case study. Motivating the 

sales team.  

1 

11 Unit 9 Raising fincance.  Financial terms. 

Ways to raise money. No more easy 

money - Cambridge University Press. 

Dependent prepositions. 

 

2 Case study. Last throw of the 

dice. Managing international 

teams. 

1 

12 Unit 10 Customer service.  Complaints. 

Customer service is changing the world: 

Up close and global - Cambridge 

University Press. Gerunds.  

 

2 Case study. Hurrah airlines. 

Fax transmission. 

1 

13 Unit 11 Crisis management. Handling 

crises. Dealing with crisis - Cambridge 

University Press. Conditionals.  

 

2 Case study. In Range. Launch 

plans of “In Range” hit by 

psychology report.  

1 

14 Unit 12 Mergers and acquisitions. 

Acquiring a green business. Green Targets 

- Cambridge University Press. Prediction 

and probability. 

 

2 Case study. Rinnovar 

International. Companies for 

acquisition profiles.  

1 

15 Review of Units 1-12 2 Review of Units 1-12 1 

LITERATURA 

Literatura bazë: 

Murphy, R., & Smalzer, W. R. (2018). Grammar in Use, Intermediate (Fourth Edition). New 

York, NY: Cambridge University Press. 

 

Literatura shtesë: 

Cotton, D., & Fulvey, D., & Kent, S. (2016). Market Leader Upper-Intermediate (3rd 

EditionExtra) London: Pearson Longman & FT Publishing. 

Cambridge Business English Dictionary. (2011). New York, NY: Cambridge University Press. 

Materiale të ndryshme nga Interneti. 

VËREJTJE 

Për çdo njësi mësimore, përveç literaturës obligative që studentët duhet ta kenë me vete në 

ligjërata dhe ushtrimë, me raste, sipas nevojës, ata do të pajisen me materiale të tjera të 

nevojshme në gjuhën angleze, si dhe me udhëzime për kryerjen e detyrave. Në fund të çdo ore 

mësimore, grupet e caktuara të studentëve do të angazhohen me detyrë  apo rast studimi lidhur 

me temën e ligjëruar, e cila detyrë do të diskutohet dhe prezantohet nga studentët gjatë 

ushtrimeve. Për çdo temë mësimore, studentët do të pajisen me materiale të nevojshme në gjuhën 

angleze. 
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VËREJTJE PËR STUDENTIN 

Studentët duhet të jenë të përgjegjshëm dhe të respektojnë institucionin dhe rregullat akademike. 

Ata duhet t’i vijojnë ligjëratat dhe ushtrimet me rregull dhe të tregojnë interesim dhe angazhim të 

vazhdueshëm për lëndën, vullnet për të bashkëpunuar me njeri-tjetrin dhe respekt për të gjithë 

personat që i rrethojnë. Ata duhet t’i ndjekin me përpikmëri udhëzimet e mësimdhënësve të tyre 

gjatë punimit të seminareve dhe detyrave të tjera në kuadër të studimeve dhe t’i dorëzojnë ato me 

kohë. Provimet vlerësohen individualisht për secilin student, prandaj ata duhet të përqëndrohen 

në njohuritë e tyre personale. Kopjimi është i ndaluar. Po ashtu, studentët janë të obliguar ta kenë 

me vete në provim indeksin ose ID-në e studentit, përndryshe nuk mund t’i nënshtrohen provimit. 

Shkelja eventuale e këtyre rregullave dhe në përgjithësi të gjitha rregullave të parapara sipas 

Statutit të Kolegjit “Biznesi“ ndëshkohet konform normave ligjore. 

 

Profesori i lëndës: 

______________________ 

Dr.Sc.Agnesa Çanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


