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Niveli i studimeve Master Programi   MKA   Viti akademik 2017/18 

LËNDA RAPORTIMI FINANCIAR I AVANCUAR 

Viti  I-rë Statusi i 

lëndës 

O           Kodi MBA ECTS kredi 6 

Semestri I-rë 

 

Javët mësimore 

 

15 

 

Orët mësimore    30 

Ligjërata Ushtrime 

2 1 

Metodologjia e 

mësimit 

 

Ligjërata, ushtrime, projekte, teste. 

Konsultime  

 

Mësimdhënësit 

 

Prof. Asoc. Dr. Hysni Terziu 

 

e-mail hysni.terziu@uni-prizren.com 

Mob. 

Tel. 

+377 44 134 730 

 

Asistenti 

 e-mail    

Tel.  

 

Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

Ky kurs do t’i ndihmojë studentët pjesëmarrës 

të fitojnë shkathtësitë e nevojshme të 

gjenerojnë informata dhe dije për të kuptuar 

më mirë fenomenet relevante nga fushat e 

raportimit financiar të avancuar,për të kuptuar 

më mirë fenomenet e zonave përkatëse të 

biznesit ekonomike. Gjatë ligjëratave, 

ushtrimeve dhe seminareve, studentët do të 

mësojnë për të gjetur përgjigje ose rezolute për 

çështje të rëndësishme të sistemit të matjes dhe 

vlerësimit të të ardhurave, përpjekjet për të 

arritur uniformitetin e kuadrit rregullator, 

përgjegjësin për matjen dhe paraqitjen e 

pozicionit financiar, performancën financiare, 

kapitalit dhe çështje që lidhen me komponente 

të raportimit financiar. 

Studentët që kryejnë me sukses këtë kurs do të 

aftësohen:  

1. Shpjegojn shkallën në të cilën kontabiliteti 

i rrjedhjes së parasë përmbush nevojat për 

informacion të aksionerëve dhe 

menaxherëve; 

2. Të shpjegojë ndikimin në raportimin 

financiar të ndryshimit të SNRF; 

3. Përgatitur shënimet e kontabilitetit për 

lëshimin e aksioneve; 

4. Shpjegojë nevojën për pasqyrat financiare 

të konsoliduara; 

5. Përcaktojë fitimet për aksion dhe raporti 

PE; 

6. Kuptojnë konceptin e qeverisjes 

korporative;të jenë në gjendje të diskutojnë 

aspektet ligjore të shoqërive në likuidim 
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apo falimentim 

 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punim seminari, punë në grupe, etj. 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 

Literatura adekuate, përdorimi i mjeteve të TI dhe mjeteve tjera të konkretizimit. 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 

 

Pjesëmarrja aktive gjatë mësimit  

 

Punimi seminarik 

 

Provimi (mbi 60% të përgjigjeve të sakta) 

 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të katër 

kriteret e vlerësimit (Vijimi – 10%; Eseja – 10%; 

Projekti - 30%; Provimi final – 50%) gjithsej 

100% 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

10% të pjesëmarrjes në 

notën përfundimtare. 

 

30% të pjesëmarrjes në 

notën përfundimtare 

 

60% të pjesëmarrjes në 

notën përfundimtare 

 

  

 51-60% - nota 6 

61-70               7 

71-80               8 

81-90               9 

91-100          10 

Obligimet e studentit: 

Ligjërata 

 

Studenti duhet të jetë i rregullt në ligjërata dhe 

ushtrime, të shfrytëzoj të gjitha mundësitë për 

nxënie të dijes, të përdorë literaturën e obliguar 

dhe më të gjerë, të jetë aktiv dhe të respektoj 

rregullat mbi shkollimin e lartë të etikës në 

mirësjellje dhe për bashkëpunim. 

 Ushtrime 

Studenti duhet të jetë aktiv në ushtrime dhe të 

reflektoj gatishmëri dhe dije për iniciativa, ide dhe 

demonstrim të njohurive të marra në ligjërata si dhe 

të përgatisë dhe prezantojë në klasë esen, projektin 

dhe aktivisht të merrë pjesë në vështrimin kritik të 

prezantuesve të tjerë. 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Ligjërata 2.0 15 javë 30.0 

Ushtrime (pune praktike, ese, projekti, etj) 2.0 15 javë 30.0 

Kontakte me mësimdhënësin/konsultime 0,5 15 javë 7.5 

Detyra të shtëpisë 0.5 15 javë 7.5 

Projekte, prezantime..etj. 1.0 15 javë 15.0 

Koha e studimit vetanak 2.0 15 javë 30.0 

Përgatitja përfundimtare për provim 1.0 15 javë 15.0 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuize, provim final) 1.0 15 javë 15.0 

Vërejtje: 1 ECTS kredi=25  orë angazhim,p.sh nëse lënda i ka 6 

ECTS kredi student duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 150 orë 

Ngarkesa 

totale: 

 

150 orë 
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Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

Przantimi i syllabusit dhe  

 

2 Pyetje për diskutim. 1 

  

2. Të ardhurat dhe vlera e aseteve sistemet 

e matjes 

(Kontabiliteti dhe raportimi në bazë të 

parave të gatshme dhe akruale) 

2 Pyetje për diskutim dhe detyra.  1 

  

3. Kuadri rregullator - Një përpjekje 

për të arritur uniformitetin 

(Raportimi Financiar; Koncepte) 

2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 1 

  

4. Kuadri rregullator - Një përpjekje për të 

arritur uniformitetin 

(Sjellja etike, përgatitja e pasqyrave të 

të ardhurave dhe pozites financiare) 

2  Pyetje për diskutim dhe detyra. 1 

  

5. Pasqyra e pozicionit financiar 

(Kapitali Aksionar) 

2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 1 

  

6. Pasqyra e pozicionit financiar 

(Instrumentet financiare, përfitimet e 

punonjësve dhe tatimet në llogaritë e 

kompanisë) 

2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 1 

  

7. Pasqyra e pozicionit financiar 

(PPF, Lizingu, Inventari dhe kontratat 

endërtimit) 

2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 1 

  

8. Llogaritë e konsoliduara 

(Kontabiliteti për grupet në datën e 

blerjes) 

2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 1 

  

9. Llogaritë e konsoliduara 

(Përgatitja e pasqyrën e konsoliduar të 

pozicionit financiar) 

2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 1 

  

10. Llogaritë e konsoliduara 

(Përgatitja e të ardhurave 

përmbledhëse) 

2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 1 
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11. Interpretim 

(Fitimet për aksion, deklaratat e 

flukseve të mjeteve monetare) 

2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 

 

1 

  

12. Interpretim 

(Shqyrtimi i analizes se raportit 

financiar) 

2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 

 

1 

  

13. Llogaridhënia 

(Qeverisja korporative) 

2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 1 

  

14. Llogaridhënia 

(Qëndrueshmëria - raportimit mjedisor 

dhe social) 

2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 1 

  

15. Prezantimi i punimit seminarik 2 Punë seminari për një grup të 

nxënësve (2-3 nxënës në grup 

maksimum) të lidhura me projektin 

kërkimor Prezantimi dhe reflektimi 

për temën e dhënë. 

1 

  

LITERATURA 

1. Barry Elliott, Janie Elliott, Financial Accounting And Reporting, 2011, ISBN: 978-0-273-74444-3 

2. Asllanaj, Rr.,  Kontabiliteti financiar, 2010, ISBN 978-9951-00-117-5 

3. Authorized lectures prepared by Bekim Berisha. 

 

VËREJTJE 

 Gjatë çdo ligjërate studenteve do të Ju ofrohet materiale të ndryshme filmike (DVD, materiale tjera) 

lidhur me metodat e kërkimit, shkrimin e eseve, dizajnimin e punimit, grumbullimin e të dhënave, 

analizën e tyre, implikimet etike dhe plagjiarizmin si dhe referencimin.  

Gjate çdo seance, do të organizohet qasja e bashkëbisedimit dhe bashkëparticipimit me studentët.   

Vërejtje për studentin:  

Nga studentet kërkohet që të jenë të rregullt në pjesën e ligjëratave dhe ushtrime.  

Kontributi i studenteve gjatë formës së bashkëbisedimit dhe bashkëparticipimit me studentët, do të 

vlerësohet.    

 


