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PROGRAMI I STUDIMIT FINANCË-KONTABILITET (BACHELOR) 

 

SYLLABUSET 

 

SEMESTRI I PARË 

           EKONOMIKS 75 orë, 7 kredite  

           Pedagogu: Prof. dr.Elfrida Zefi  

           Problemet ekonomike dhe qëllimet ekonomike. Mungesa dhe përzgjedhja. Specializimi, 

këmbimi, paraja. Kërkesa dhe oferta. Roli ekonomik i qeverisë. Organizimi i biznesit dhe 

financa. Matja e produktit të të ardhurës kombëtare. Fluktacionet në aktivitetin ekonomik, 

papunësia dhe infalcioni. Shpjegimi i papunësisë dhe inflacionit. Oferta dhe kërkesa agregate. 

Ekuilibri në papunësi. Politika fiskale. Paraja dhe sistemi bankar. Politika monetare dhe politika 

fiskale. Kush është çelësi i nevojës agregate? Rezerva federale dhe politika monetare. Axhustimi 

i ekonomisë. Oferta agregate. Si mund të bashkëjetojnë papunësia dhe inflacioni? Si përshtatemi 

ndaj inflacionit? Produktiviteti dhe rritja. Ritmet fiks apo fleksibël të shkëmbimit? Kërkesa dhe 

oferta. Koncepti i elasticitetit. Kërkesa, kostot dhe oferta përsosmërisht kompetitive. Afati i gjatë, 

konkurrenca  e përsosur dhe efikasiteti ekonomik. 

   MATEMATIKË 1 60 orë, 6 kredite 

            Pedagogu:  Gjergji Çapollari  

           Algjebër lineare: Vektorët algjebrikë, veprime me to, varësia dhe pavarësia lineare. 

Matricat, veprime me to, matrica e anasjelltë. Përcaktorët, mënyra  llogaritjeje, veti të 

përcaktorëve. Sistemet e ekuacioneve lineare, zgjidhja, njëvlefshmëria, transformime 

njëvlefshmërie. Dy metodat e zgjidhjes së tyre, rregullat e Kramerit dhe metoda e Gaussit. 

Analiza matematike: Vargu numerik, veprime, limite, pohime. Seritë numerike, konvergjenca, 

kritere të konvergjencës. Funksioni, veprime, limiti i funksionit, pohime. Vazhdueshmëria: f(x) i 

vazhdueshëm në [a, b]. Derivati, diferenciali, zbatime të derivatit në monotoni, ekstremume, 

përkulshmëri. Integrali i pacaktuar, veti, tabela, dy metodat e integrimit me pjesë, me 

zëvendësim. Integrali i caktuar, veti, formula Njuton-Lajbnic. Integrale jo të vetë (dy llojet). 

Funksionet me shumë ndryshore, derivatet e pjesshme, ekstremume të tyre, studimi i 

ekstremumeve. 

KOMUNIKIMI NË BIZNES 60 orë, 6 kredite 

        Pedagogu: Dr.Suela Gërdhe 

Kuptimi dhe rëndësia e komunikimit. Qartësia e komunikimit. Kodet e komunikimit dhe 

kuptimi i tyre. Parimet e komunikimit efektiv. Procesi i përgatitjes të mesazheve efektive. 

Komunikimi dhe etika. Komunikimi i biznesit dhe konteksi global. Variablat e komunikimit në 

konteksin global. Komunikimi dhe kultura në organizatë.  

          BAZAT E MARKETINGUT  60 orë, 6 kredite 

          Pedagogu: Prof.dr.Yllson Manoku 

       Një vështrim mbi marketingun bashkëkohor. Ambienti i marketingut. Marketingu strategjik. 

Kërkimi në marketing. Tregu i konsumatorëve. Ndikimet në sjellje. Vendimmarrja e 

konsumatorit. Tregjet e biznesit. Segmentimi dhe pozicionimi. Marketingu i marrëdhënieve. 

Strategjia konkurruese. Elementët e planifikimit të produktit. Menaxhimi i produketeve. 

Marketingu i shërbimeve. Menaxhimi i kanaleve të marketingut. Shitja me pakicë. Shitja me 

shumicë. Strategjia e komunikimit të integruar në marketing.  

GJUHË FRËNGE 45 orë. 4 kredite 

Disiplina përfshin katër aspektet e përvetësimit të gjuhës frënge: leximin, të folurin, 

dëgjimin dhe shkrimin. Tema mbi qytetërimin francez. Aspekte tipike të jetës franceze. Origjina 
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e popullit dhe shtetit francez. Frankofonia. Festat. Arsimi. Ndërtimet. Pazari. Kuzhina. Rrymat 

letrare. Ndarjet administrative. Temat e gramatikës. Nyja. Emri. Mbiemri (cilësor, pronor, dëftor, 

numëror, i pacaktuar). Përemri vetor. Parafjala. Folja (grupet, diatezat, mënyrat, kohët). Ligjërata 

e drejtë dhe e zhdrejtë. 

GJUHË E HUAJ (ANGLISHT) 45 orë. 4 kredite    

        Auxiliary verbs: Do, Be, Have. Present Time: Action and State Verbs. PastTime: Simple and 

Continuous. Model Verbs: Obligation and Permission. Future Forms: Going to and Will. 

Qustions with “Like”, Verb patterns. Present Perfect Simple (active and passive). Conditionals: 

First, second and zero conditional. Model Verbs (2) Probability (present and past). Present 

Perfect Continuous.  Indirect Questions.  Reported Speech (statements and questions). 

 

SEMESTRI I DYTË 

MIKROEKONOMI 60 orë, 6 kredite 

       Pedagogu: Dr. Eleni Vangjeli      

Hyrje në mikroekonomi. Teoria e konsumatorit, preferencat, dobia, zgjedhja optimale. 

Përkufizimi i mallrave normale dhe inferiore. Ekuacioni i Slutskit, teprica konsumatore. Kërkesa 

e tregut. Ekuilibri, teknologjia, maksimizimi i fitimit, minimizimi i kostos, kurbat e kostos, oferta 

e firmës, oferta e industrisë, monopoli, sjellja e monopolit, oligopoli. 

  STATISTIKË 1 60 orë, 6 kredite 

            Pedagogu: Prof.as.dr. Lorenc Ekonomi  

Konceptet bazë në fushën e statistikës. Të dhënat, matjet, statistika. Statistika përshkruese 1, 

metodat tabelare dhe grafike. Statistika përshkruese, treguesit e lokalizimit dhe variacionit. 

Modeli i eksperimentit dhe analiza e variancës. Regresioni dhe korrelacioni i thjeshtë linear.  

Regresioni linear me shumë variabla. Indekset e numrave. Analiza dhe parashikimi i serive 

kohore. Metodat joparametrike. Metodat statistikore të kontrollit të cilësisë. Zgjedhja, tipet dhe 

metodat e zgjedhjeve. Analiza e vendimmarrjes. 

MENAXHIM BIZNESI 60 orë, 6 kredite 

        Pedagogu: Prof.as.dr. Sonela Stillo   

        Biznesi dhe format e organizimit të tij.  Mjedisi i jashtëm menaxherial.  Etika në biznes. 

Zhvillimi historik i shkences se menaxhimit. Komunikimi dhe koordinimi. Identifikimi i punës 

menaxheriale. Stili menaxherial. Planifikimi. Marrja e vendimeve menaxheriale.  Natyra e 

organizmit. Strukturimi organizativ.  Motivimi.  Udhëheqja.  Menaxhimi i burimeve  njerëzore. 

Kontrolli. 

HISTORIA E EKONOMISË 60 orë, 4 kredite 

       Pedagogu: : Msc. Eva Dhimitri    

        Lindja e mendimit ekonomik, objekti i studimit, metodologjia. Historia e Mendimit 

ekonomik si shkencë dhe lidhja me shkencat e tjera. Doktrina ekonomike në lashtësi, mesjetë dhe 

mendimi ekonomik merkantilist. Klasikët, themelues të shkencës ekonomike, Adam 

Smithi,David Ricardo, Xhon Stuart Mill. Mendimi ekonomik marksist. Neoklasikët, 

konsoliduesit e ekonomisë si shkencë. Themelet e analizës margjinaliste në rrugën e ekonomisë 

neoklasike. Alfred Marshall, themeluesi i ekonomisë neoklasike. Heterodoksia dhe zhvillimi i 

shkencës ekonomike. Mendimi ekonomik, mbi kapitalizmin dhe socializmin. Makroekonomia si 

degë e re e shkencës ekonomike. Analiza makroekonomike e Xh.Keynes. Zhvillimet e sotme të 

mendimit ekonomik heterodoks. 

          E DREJTË BIZNESI 60 orë, 5 kredite 

           Pedagogu: Arben Lera, Albens Tabaku 
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        Zhvillimi historik i së drejtës. Konceptet bazë të së drejtës. Sistemi ligjor në vendin tonë, 

ndarja e pushteteve. Funksionimi i tyre, të drejtat dhe detyrat. Sistemi gjyqësor në vendin tonë. 

Marrëdhënia juridike-civile. Subjektet e së drejtës civile. Personat juridikë. Sendet, si objekt i 

marrëdhënies juridike-civile dhe paraja. Veprimi juridik. Përfaqësimi, parashkrimi dhe dekadenca 

e të drejtave. E drejta e pronësisë. Fitimi dhe humbja e pronësisë. Bashkëpronësia. Trashëgimia. 

Kuptimi dhe objekti i së drejtës të biznesit. Llojet e kontratave. Relacioni debitor-kreditor. 

Tingujt e kreditit dhe letrat me vlerë. Shoqëria kolektive. Shoqëria komandite. Shoqëria me 

përgjegjësi të kufizuar. Shoqëria anonime. 

SEMESTRI I TRETË 

    MAKROEKONOMI 60 orë, 5 kredite 

      Pedagogu: Dr. Eleni Vangjeli      

      Hyrje në makroekonomi, matja e aktivitetit ekonomik. Modeli i thjeshtë Kensian-ist i 

ekuilibrit makroekonomik. Paratë,  interesi dhe të ardhurat. Modeli IS- LM. Analiza e ekuilibrit 

makroekonomik në modelin IS-LM. Politika fiskale dhe ndrydhja e investimeve. Ekonomia e 

hapur në modelin IS-LM. Kërkesa agregate. Teoria e ofertës agregate. Rritja afatgjatë dhe 

produktiviteti. Politika e stabilitetit dhe rritjes së ekonomisë. Dinamika e inflacionit dhe 

papunësisë. Marrëdhënia invesre (trade - off) midis inflacionit dhe  papunësisë. Paraja, deficitet 

dhe inflacioni: Fakte dhe probleme të politikës. Deficitet e buxhetit dhe borxhi publik. 

      STATISTIKË II 60 orë, 5 kredite 

        Pedagogu: Doc. Marinela Teneqexhi 

        Të dhënat, matjet, statistika. Statistika përshkruese 1, metodat tabelare dhe grafike. Statistika 

përshkruese 2, treguesit e lokalizimit dhe variacionit. Modeli i eksperimentit dhe analiza e 

variancës. Regresioni dhe korrelacioni i thjeshtë linear. Regresioni linear me shumë 

variabla.Indekset e numrave.Analiza dhe parashikimi i serive kohore. Metodat joparametrike. 

Zgjedhja, tipet dhe metodat e zgjedhjeve. Analiza e vendimarrjes. 

BAZAT E FINANCËS 60 orë, 5 kredite 

          Pedagogu: Dr.Kostandin Nasto 

Kuptimi i botës së financës, konceptet themelore të saj, sistemi financiar, financat e 

operatorëve ekonomikë, sistemi i sigurimeve, politikat tatimore, paraja dhe bankat. Financa si 

shkencë dhe konceptet e saj kryesore. Sistemi financiar dhe ndërmjetësimi financiar. Financat e 

agjentëve ekonomikë 

 KONTABILITET FINANCIAR 60 orë, 5 kredite 

Prof.as.dr. Frederik Çuçllari  

     Kontabiliteti teori dhe praktikë, sistem informacioni dhe konceptet bazë të tij. Sistemi i 

regjistrimit të dyfishtë. E ardhura e biznesit dhe regjistrimet rregulluese. Cikli kontabël. Aktivet 

afatshkurtra. Aktivet afatgjata. Kontabiliteti i detyrimeve. Veçoritë e kontabilitetit financiar për 

bizneset tregtare. Kontabiliteti i obligacioneve të pagueshme. Kontabiliteti i bashkëpronësisë dhe 

korporata. Bashkimet e bizneseve. Analiza e pasqyrave financiare. Tatimet, taksat dhe 

kontabiliteti i tyre.  

INFORMATIKË 60 orë, 5 kredite 

Sistemi i shfrytëzimit Windows. Administrimi i informacioneve me Windows Explorer dhe 

My Computer. Konfigurimi i komponentëve nëpërmjet Control Panel. Kërkimi i informacioneve 

në kompjuter. Grupi i programeve Ms-Office. Programi Ms-Word. Përshkrimi i dritares kryesore 

të tij dhe menutë. Hapja e dokumentave të reja, puna me to, ruajtja dhe mbyllja e tyre. Formatimi 

i fletës me Page Setup, menuja Edit me komandat e saj, Cut, Copy, Paste, Find, Replace. 

Formatimi i tekstit dhe pargrafëve. Futja e objekteve të ndryshme në word. Futja e komenteve 

dhe footnote. Futja e tabelave dhe puna me to. Printimi i një dokumenti. Programi Ms-Exel Xp. 
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Dritarja kryesore, menutë. Qelizat dhe adresat e tyre. Menutë File e Edit si dhe komandat e tyre. 

Adresat relative dhe absolute. Përdorimi i formulave dhe funksioneve të gatshme. Menuja Data. 

MATEMATIKË E ZBATUAR NË BIZNES 60 orë. 5 kredite 

         Pedagogu: Prof.as.dr. Lorenc Ekonomi   

Formulimi i problemit të programimit linear. Zgjidhja grafike e tij. Problemi standard i PL 

dhe kalimi në të. Trajta kanonike e problemit standard të PL. Tabela simplekse dhe algoritmi 

simpleks. Problemi i gjetjes së bazës së parë. Metoda e numrit M. Problemi dual. Algoritmi 

simpleks dual. Programimi linear me numra të plotë. Problemi i transportit. Gjetja e bazës së 

parë. Metoda e potencialeve. Ndjeshmëria në programimin linear. Koncepte kryesore të grafeve. 

Pemët. Problemi i pemës minimale. Problemi i rrugës më të shkurtër. Algoritmet përkatëse. 

Rrjetat. Problemi i fluksit maksimal dhe i prerjes minimale. Algoritme i ford-Fulkersonit. Metoda 

e rrugës kritike. Afatet më të hershme dhe më të vonshme. Gjetja e tyre. 

SEMESTRI I KATËRT 
DREJTIM FINANCIAR I  60 orë, 6 kredite 

        Pedagogu: Msc. SORINA KOTI   

        Lënda Drejtimi Financiar ka si qëllim të saj kryesor pajisen e studentëve me njohuritë baze 

rreth problemeve kryesore të financave të bizneseve te medha dhe korporatave. Lenda trajton tema 

si pergatitja e nje bilanci kontabel dhe pasqyrat financiare, buxhetimi i keshit, risku dhe kthimi, 

kostoja e kapitalit, struktura financiare, politika e dividendëve, llojet e financimeve afatshkurtra 

dhe afatgjata, shkrirjet dhe blerjet e shoqërive, ristrukturimi i tyre, etj. 

        TREGJE DHE INSTITUCIONE FINANCIARE  60 orë, 6 kredite 

          Pedagogu: Msc.Klaudeta Merolalri    

       Roli i Tregjeve dhe Institucioneve Financiare. Kuptimi dhe misoni i tregut te kapitalit. 

Kuptimi i instrumentave financiare. Tregu monetar. Koncepte te pergjithshme mbi titujt me te 

ardhura te fiksuara. Llojet kryesore te obligacioneve dhe metodat e shlyerjes. Llojet kryesore te 

aksioneve. Treguesit e tregjeve te kapitalit, ecuria e kerkeses dhe ofertes per letra me vlere. 

Oferta publike. Hyrja ne burse. Bursa e Tiranes. Tregu valuator dhe instrumenta per drejtimin e 

risqeve. Derivatet financiare. Ndermjetesit financiare bankare dhe jobankare. Bankat e investimit. 

  INVESTIME 60 orë, 5 kredite 

          Pedagogu: DR. ANILA MANÇKA   

         Përkufizimi i investimeve. Marrja e vendimeve lidhur me alokimin e investimeve. 

Organizimi dhe funksionimi i tregjeve të letrave me vlerë. Tregjet eficientë të kapitalit. Hyrje në 

menaxhimin e portofolit. Modeli CAPM dhe modelet shumëfaktoriale të riskut dhe kthimit. 

Analiza industriale dhe analiza e kompanisë. Analiza teknike. Strategjitë e menaxhimit të 

portofolit të aksioneve. Strategjitë e menaxhimit të portofolit të obligacioneve. Tregjet dhe letrat 

me vlerë derivative. Kontratat “Forward” dhe kontratat e ardhshme. Kontratat e opsioneve. 

Kontratat “Swap”, letrat me vlerë të konvertueshme dhe të tjera derivate. Menaxhimi profesional 

i parasë, investimet alternative dhe etika industrial. Vlerësimi i performancës së portofolit 

TEKNIKA BANKARE 60 orë, 6 kredite 

        Pedagogu: Msc.Klaudeta Merolalri    

        Banka dhe rregullimi bankar. Depozitat bankare. Depozitat në llogarinë rrjedhëse. Shërbimi 

bankar i arkëtimeve dhe pagesave. Autorizimi i kredive. Analiza e biznesit huamarrës nga ana e 

bankierëve. Çelja e kredisë. Skontimi. Paradhëniet. Mbartja. Veprimtaria parabankare dhe 

shërbimet kolaterale. Kredia për individët. Bilanci i bankave. 

MENAXHIMI I OPERACIONEVE 60 orë, 5 kredite 

        Pedagogu:  Prof.asc. dr. Mirela Cini    
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Koncepte bazë të menaxhimit të operacioneve. Strategjia e operacioneve (lidhja e strategjisë 

së biznesit me strategjinë e operacioneve). Modelet dhe parashikimi i kërkesës. Projektimi në 

menaxhimin e operacioneve. Projektimi i produkteve dhe shërbimeve të reja. Kapaciteti dhe 

planifikimi i tij. Dislokimi i njësive të prodhimit dhe shërbimit. Projektimi dhe matja e punës. 

Planifikimi dhe kontrolli i projektit. Planifikimi dhe kontrolli i rezervave. Planifikimi agregat 

(strategjitë dhe metoda e planifikimit agregat). Planifikimi i kërkesave për materiale. Skedulimi i 

prodhimit kryesor. Sistemet e prodhimit JIT (në kohën e duhur). Skedulimi i operacioneve. 

Përmirësimi i operacioneve (mënyrat dhe teknikat e përmirësimit të operacioneve).  

SEMESTRI I PESTË 

         DREJTIM FINANCIAR II 60 orë, 6 kredite 

         Pedagogu: Dr.Kostandin Nasto 

         Procesi i buxhetimit të kapitalit, teknikat për klasifikimin e projekteve. Njohuri për 

aftësimin e studentëve në marrjen e vendimeve strategjike të financimit afatgjatë. Kostoja e 

kapitalit dhe përdorimi i saj në marrjen e vendimeve, struktura e kapitalit dhe efekti i levës 

financiare. Politika e dividentëve, aspektet kryesore të financimit afatgjatë me aksione të 

zakonshme, me borxh afatgjatë dhe financim të përzierë. Problemet e shkrirjes, bashkimit apo 

kombinimeve të tjera të firmave të ndryshme dhe procedurat që aplikohen në këto raste.  

DREJTIM BANKAR 60 orë, 5 kredite 

       Pedagogu: Msc. Genci Gjançi  

       Njё pamje e pёrgjithshme e industrisё tё shёrbimeve financiare. Ndikimi i politikave dhe 

rregullave qeveritare nё industrinё e shёrbimeve financiare. Krijimi i bankave tё reja, degёve, 

ATMs, Shёrbimeve telefonike, dhe web sites. Pasqyrat financiare tё bankave. Menaxhimi i riskut 

pёr normat e ndryshueshme tё interesit: teknikat e menaxhimit tё aktive-detyrime dhe 

kohёzgjatjes. Funksioni i investimit nё menaxhimin e shёrbimeve financiare. Likuiditeti dhe 

menaxhimi i rezervave: Strategjitё dhe politikat. Menaxhimi dhe vendosja e çmimit tё 

shёrbimeve tё depozitave. Menaxhimi i detyrimeve jodepozita. Banking-u investues, Sigurimi, 

dhe burimet e tjera tё tё ardhurave nga tarifat. Menaxhimi i kapitalit. Politikat dhe procedurat e 

kreditimit: Menaxhimi i riskut tё kreditit. Dhёnia kredi bizneseve dhe vendosja e çmimit tё 

kredive tё biznesit. kreditё e dhёna individёve dhe familjeve (kreditё pёr konsumatorёt).  

 ANALIZA E PASQYRAVE FINANCIARE 60 orë, 4 kredite 

        Pedagogu: Dr. Anila Mançka   

        Hyrje në analizën e pasqyrave financiare. Bilanci kontabël: analiza e aktivitetit investues. 

Bilanci kontabël: analiza e aktiviteteve të financimit. Analiza e pasqyrës së të ardhurave. Analiza 

e flukseve të mjeteve monetare. Analiza e likuiditetit të njësisë ekonomike. Struktura e kapitalit 

dhe aftësia paguese. Analiza e treguesve të kthimit. Analiza e perspektivës. Metodat e vlerësimit 

të shoqërive. Analiza kontabël, Cilësia e fitimit. Analiza e ndërmarjeve në vështirësi financiare. 

Analiza e pasqyrave financiare të shoqërive të sigurimit, bankave e shoqërive të tjera. Analiza me 

qëllim kredidhënien. Analiza e riskut të shoqërive.  

 FINANCA PUBLIKE  60 orë, 5 kredite 

         Pedagogu: Dr. Majlinda Dine   

Hyrje në financat publike. Mjetet e analizës pozitive. Bazat e ekonomiksit të mirëqenies. 

Ekonomiksi i mirëqenies dhe eficienca pareto. Të  mirat  publike. Dështimi i tregut dhe 

eksternalitetet. E drejta e pronës dhe eficienca. Zgjedhja publike. Ekonomia politike. 

Rishpërndarja e të ardhurave. Sigurimet shoqërore dhe kujdesi shëndetësor. Roli i qeverisë në 

këtë sektor. Analiza kosto–përfitim në projektet publike dhe vendimmarrja publike Mbi  analizën  

e  tatimeve. Tatimi dhe shpërndarja e të ardhurave. Tatimi dhe eficienca. Sistemi i të ardhurave 
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në Shqipëri. Tatimi mbi konsumin, fitimin dhe akciza. Buxheti shtetëror dhe analiza e të 

ardhurave dhe shpenzimeve. Deficiti buxhetor.  

MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE 60 orë, 4 kredite 

Pedagogu: Prof.as.dr. Sonela Stillo 

 Menaxhimi i burimeve njerëzore: një funksionin strategjik. Burimet humane në një mjedis 

konkurues biznesi: Konteksi legal, social, organizacional i vendimeve të personelit. Analiza e 

punës. Planifikimimi i burimeve njerëzore. Rekrutimi i punonjësve. Seleksionimi: hapat drejt 

vendimit për të marrë njerëz në punë. Orientimi dhe trajnim-zhvillimi i punonjësve. Zhvillimi i 

karrierës. Sistemet e menaxhimit të performancës. Sistemi organizacional i shpërblimeve. Pagat 

bazë dhe sistemet e tyre. Sistemet nxitëse të pagave. Përfitimet e punonjësve. Menaxhimi i 

sigurisë dhe i shëndetit. Programet e komunikimit. Organizimi i sindikatave dhe marrëveshjet 

kolektive 

KONTABILITET DREJTIMI 60 orë, 5 kredite 

         Pedagogu: Msc. Klaudeta Merollari 

 Objektivat, qëllimi dhe lidhja e kontabilitetit të drejtimit  me disiplinat e tjera. Njohja me 

fjalorin, termat dhe konceptet e kontabilitetit të drejtimit. Roli i kontabilitetit të drejtimit në 

njësinë ekonomike. Klasifikimi i kostos dhe të ardhurave për vendimmarrje dhe planifikim. 

Analiza kosto–vëllim–fitim një mjet i rëndësishëm për marrjen e vendimeve. Roli i kostove të 

veçanta vendimore për marrjen e vendimeve të veçanta. Aspekte të mëtejshme të procesit të 

vendimmarrjes. Marrja e vendimeve në kushtet e riskut dhe pasigurisë. Buxhetimi, një mjet i 

rëndësishëm i drejtimit. Buxhetet fleksibël dhe kontrolli. 

SEMESTRI I GJASHTË 

MENAXHIM STRATEGJIK 52 orë, 4 kredite 

         Pedagogu:  Dr. Aida Gabeta 

       Menaxhimi strategjik: Një këndvështrim i përgjithshëm. Krijimi i filozofisë dhe misionit të 

kompanisë. Studimi dhe parashikimi i mjedisit, analiza konkurruese. Analiza e mjedisit të 

brendshëm. Formulimi i objektivave dhe identifikimi i alternativave strategjike. Zgjedhja dhe 

vlerësimi i alternativave strategjike. Zbatimi i strategjisë. Kontrolli i strategjisë. Menaxhimi i 

ndryshimeve. 

KONTABILITET KOSTO 52 orë, 5 kredite 

        Pedagogu: Dr. Alketa Pasholli   

Njohuri të përgjithshme mbi kontabilietin e kostos, kuptime themelore dhe klasifikime, 

kalkulimi i kostos, kontabiliteti i materialeve, kontabiliteti i kostos së punës, kontabiliteti i 

shpenzimeve të përgjithshme të prodhimit dhe të tjera administrative, kosto e bazuar në aktivitet 

(ABC), veçoritë e kalkulimit të kostos në prodhimin me porosi, kalkulimi i kostos në prodhimin 

e  vazhdueshëm, metodat e kalkulimit të kostos: kosto e plotë direkte apo variabël, kuptimi dhe 

përdorimi i kostos standarde, kosto e preventivuar dhe kontabilteti i saj. 

EKONOMIKS NDËRKOMBËTAR  39 orë, 4 kredite 

         Pedagogu: Prof. dr.Elfrida Zefi  

           Ekonomiksi ndërkombëtar, definicioni, çështjet në fokus të ekonomiksit ndërkombëtar; 

Mendimi ekonomik dhe politikat antikrizë në epokën e globalizimit; Teoria moderne e tregëtisë 

ndërkombëtare, tendencat; Teoria Heckscher- Ohlin dhe faktorët me bollëk; Rritja ekonomike 

dhe tregëtia ndërkombëtare; Investimet e huaja direkte, format, struktura dhe firmat 

shumëkombëshe; Nxitja e eksporteve; Politikat e stabilizimit makroekonomik në Evropën 

Lindore dhe Qendrore gjatë reformave për ndryshim sistemi, Rasti i Shqiperisë vs sfidave 

aktuale. Ndryshimi; Procesi i lëvizjes migratore; Aspektet makro dhe mikroekonomike të 

procesit; Kuptimi i proceseve integruese: BE/Historiku, Kriteret Kopenhagen. MSA. Aspektet 
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ekonomike të procesit integrues të BP në BE. Procesi i integrimit të Shqipërisë në BE. Aspektet 

ekonomike. 

KONTABILITET  APLIKATIV 52 orë, 4 kredite 

         Pedagogu: Msc.Klaudeta Merolalri    

Objekti, detyrat dhe lidhja e kompjuterizimit financiar me disiplinat e tjera të kontabilitetit. 

Njohja me programet kompiuterike për kontabilitetin. Krijimi i kompanisë shembull me njësitë e 

saj. Përdorimi i menuve, zërave dhe fushave të programit. Azhornimi i mjediseve, hedhja e 

gjendjes fizike të kompanisë (inventare në magazina). Hedhja e gjendjes kontabël të llogarive. 

Regjistrimi i veprimeve të ndryshme kontabël që ndodhin gjatë veprimtarisë së kompanisë, 

veprime me arkën, bankën, magazinën, prodhimin, shitje- blerje  etj. Përdorimi i raporteve të 

ndryshme financiare dhe i pasqyrave financiare sipas programeve kompjuterike.    

KONTABILITET  PUBLIK 52 orë, 5 kredite 

         Pedagogu: MSC. AIDA MOSKO   

        Kontabiliteti publik dhe rregullimi i tij. Organizaimi i kontabilitetit publik. Aktivet e njësive 

publike. Burimet e financimit në njësitë publike. Shpenzimet e njësive publike. Të ardhurat e 

njësive publike. Veprimet në mbyllje të periudhës kontabile. Pasqyrat financiare vjetore  dhe 

analizat e tyre. Njohuri mbi shkollën amerikane të kontabilitetit publik. Veçoritë kontabile të 

universiteteve dhe spitaleve publike. Kontabiliteti i organizatave jofitimprurëse. 

Praktikë 25 orë,2 kredite 

         Punim diplome 50 orë, 7 kredite 

 


