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Përshkrimi i lëndës Lenda synon t’u japë studentve njohuritë e 

nevojshme në fushën e menaxhimit financiar të 

entiteteve ekonomike dhe kontrollit të performancës 

për vendimet e implementuara. Njohuritë që jep ky 

modul janë të mjaftueshme për t’i bërë studentet të 

aftë për të kuptuar konceptet bashkëkohore në të 

gjithë sektorët e financave, por sidomos në 

menaxhimin financiar të shoqërive tregtare. Boshtin 

e modulit e përbëjnë çështjet integrale financiare, të 

tilla si: vendimet e investimeve në asete fizike e 

financiare, të prekshme apo të paprekshme, 

afatshkurtra dhe afatgjata, vendimet e financimit dhe 

optimizimit të burimeve financiare duke përdorur 

konceptet e vlerës në kohë të parasë dhe risku. 

Qëllimet e lëndës: Qëllimi i lëndës është që t’i  njoftojë studentët me 

rolin, funksionet, mënyrat e organizimit dhe detyrat 

e   menaxhmentit financiar si dhe  t’i aftësojë 

studentët për menaxhimin e financave të ndërmarrjes 

në rrethanat bashkëkohore të zhvillimit të biznesit.  

Rezultatet e pritura të nxënies: 
Pas përfundimit të këtij kursi studentët duhet të jenë 

në gjendje të: 

 t’i përgatisë, analizojë dhe shfrytëzojë 

informatat financiare për marrjen e 

vendimeve të duhura financiare në 

ndërmarrje,   

 të bëjë planifikimin financiar 

 të marrë vendime të drejta investuese, 

 të marrë vendime të drejta lidhur me burimet 

e financimit të ndërmarrjes 

 të menaxhojë rriskun financiar si dhe  
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 të menaxhojë drejtë kapitalin punues të 

ndërmarrjes.  
 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё 

nxёnit tё studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 
Ligjërata 3 15 45 
Ushtrime teorike/laboratorike 2 15 30 
Punë praktike 2 3 6 
Kontaktet me 

mësimdhënësin/konsultimet 
1 15 15 

Ushtrime  në teren    
Kollokfiume,seminare 2 2 4 
Detyra të  shtëpisë 1 7 7 
Koha e studimit vetanak të studentit 

(në bibliotekë ose në shtëpi) 
1 15 15 

Përgaditja përfundimtare për provim 2 7 14 
Koha e kaluar në vlerësim 

(teste,kuiz,provim final) 
2 2 4 

Projektet,prezentimet ,etj 2 5 10 

Totali    150 

 

Metodologjia e mësimëdhënies:   Leksione, Seminare, Detyrë Kursi, Provime 

Ndërmjetëse, & Përfundimtar. 

Metodat e vlerësimit: Vlerësimi i parë (kolokium): 15%, Seminaret ose 

angazhime  tjera: 15%, Vijimi i rregullt: 10%, 

Provimi final: 60%, Total: 100% 

 

Literatura bazë:    Fundamentals of Financial Management 

James C. Van Horne, John M. Wachowicz 

Prenice Hall, NewJersy 2004 

 MAY Finance 2002 

 BRIGHAM / BESLEY, Essentials of 

Managerial Finance, botimi i 13-te, 

International Student Edition Thomson 

Sowth-Western, ShBA, 2005. 

 BUNDO SH : FINANCE; Tekst Universitar, 

Botim 2007.  

 SALKO D: Cikli i leksioneve « Bazat e 

Financës”. 

Literatura shtesë:    Prof.Dr Sabahudin Komoni “ Financa, 

Prishtine 2008 

 Artikuj shkencore të huaj dhe vendas. 

 

Java  



Java e parë: Menaxhmenti Financiar objektivaat, Historiku i zhvillimit të 

Menaxhmentit Financiar 

Java e dytë: Vlera në kohë e parasë 

Java e tretë: Analiza Financiare 

Java e katërt: Buxhetimi i kapitalit 

Java e pestë:   Menaxhimi i riskut 

Java e gjashtë: Burimet dhe Kostoja e Financimit 

Java e shtatë:   Burimet afatgjata të financimit 

Java e tetë:   Testi pare 

Java e nëntë:   Kostoja (çmimi) e kapitalit 

Java e dhjetë: Menaxhimi i kapitalit punues 

Java e njëmbedhjetë: Menaxhimi i pasurise qarkulluese 

Java e dymbëdhjetë:   Risku dhe Menaxhimi i tije 

Java e trembëdhjetë:     Kontrolli (Auditimi) 

Java e katërmbëdhjetë:   Planifikimi Financiar 

Java e pesëmbëdhjetë:    Testi Dyte 

 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
Studentët janë të obliguar në vijimin e rregullt në ligjërata, marrin pjese ne vizita studimore ne 

terren(ekskursion). Shkyçja e telefonave celularë,  hyrja me kohë në sallën e mësimit dhe mbajtja 

e qetësisë  në mësim po ashtu janë obligative.  

Ushtrimet 
Plani i dizejnuar i mësimit:   

 

Java Ushtrimet që do të zhvillohet 

Java e parë:  Menaxhmenti Financiar objektivaat, Historiku i zhvillimit 

të Menaxhmentit Financiar 

Java e dytë: Vlera në kohë e parasë 

Java e tretë:  Analiza Financiare 

Java e katërt:  Buxhetimi i kapitalit 

Java e pestë:   Menaxhimi i riskut 

Java e gjashtë:  Burimet dhe Kostoja e Financimit 

Java e shtatë:  Burimet afatgjata të financimit 

Java e tetë:   Testi pare 

Java e nëntë:  Kostoja (çmimi) e kapitalit 

Java e dhjetë:  Menaxhimi i kapitalit punues 

Java e njëmbedhjetë:  Menaxhimi i pasurise qarkulluese 

Java e dymbëdhjetë:   Risku dhe Menaxhimi i tije 

Java e trembëdhjetë:   Kontrolli (Auditimi) 

Java e katërmbëdhjetë:  Planifikimi Financiar 

Java e pesëmbëdhjetë:   Testi Dyte 

 
 


