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Të dhëna bazike të lëndës: 

Njësia akademike: Fakulteti i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit 

Titulli i lëndës: Kontabilitet 

Niveli: Baçelor 

Statusi i lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: II 

Numri i orëve në javë: 3+2 

Vlera në kredi - ECTS 6 

Koha / lokacioni: E hënë: L 10:00 – 12:15; U 12:30- 14:00; salla 519 

Mësimdhënës i lëndës: Dr. Sc. Shaqir Rexhepi 

Detajet kontaktuese: shaqir.rexhepi@gmail.com 

 

Përshkrimi i lëndës: Pasqyron trajtimet e parimeve dhe koncepteve kryesore në 

lidhje me organizmin e sistemit të kontabilitetit tek njësit 

ekonomike. 

Lënda të jep informacionet, si në aspektin teorik dhe praktik, 

që ndikon në përgatitjen, interpretimin, zbërthimin e 

transaksioneve financiare, kontabël, në harmoni me Standardët 

Ndërkombëtare të Kontabilitetit si dhe udhëzimeve të 

zbatueshme për kontabilitet. 

Fokus i veçantë do të jenë parimet bazë të ndërtimit të sistemit 

të kontabilitetit që ndikojnë në prezantimin e pasqyrave 

financiarë me informacione të besueshme. 

Lënda jep informacione të njohurive të përgjithshme ne lidhje 

me parimin e rexhistrimit të dyfishte, cikli i kontabiliteteve, 

njohja e të ardhurave dhe shpenzimeve, përgatitja e Pasqyrave 

financiarë në formën vertikale dhe horizontale, vlerësimi i 

KMSH-së dhe i inventari përmes metodës së kostove, ciklin e 

regjistrimit të pasurisë afatgjate jo qarkulluese dhe afatshkurtër 

qarkulluese, veprimet kontabël të arkëtushmeve dhe të 

pagueshmeve, kombinimet e bizneseve dhe pasqyrat e 

konsoliduar financiarë duke i pasqyruar në analizat e 

përgjithshme të pasqyrave financiare. 

Qëllimet e lëndës: Synon që studentet të pajisjen me koncepte, teorike, praktike të 

sistemit të kontabilitetit.  

Përfitimin e njohurive bazike të çështjeve financiare që 

ndërlidhen me raportimin financiar/kontabël.  

Përfitimin e njohurive të pasqyrave financiare dhe 

kontabilitetit të dyfishte duke e aplikuar në sektorin privat dhe 

publik. 

Njohuri bazike dhe të mjaftueshme të kontabilitetit që do të 

ndikojnë edhe në vendimmarrjen menaxheriale, kontrollin, dhe 

raportimet e përformances financiare. 

Qellim tjetër kryesor i lëndës do të jetë problematika e 

raportimeve financiare që identifikon, pasuritë, detyrimet, 

ekuitetin dhe plotësimin e kritereve në ndërtimin e Pasqyrave 
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Financiare 

Analizimin dhe vlerësimin kontabël, financiar,  që ndërlidhën 

me rrjedhjet financiar dhe që ndikojnë në rezultatin financiare. 

Matjen, grumbullimin, përpunimin dhe transferimin e  

informacioneve kontabël tek menaxhmenti i biznesit. 

Rezultatet e pritura të 

nxënies: 

Me përfundimin e  leksioneve, studentet do të jenë në gjendje 

që të pajisen me njohurie të ndryshme, që ne i kemi elaboruar 

si në aspektin teorik dhe përmes shembujve të ndërlidhur me 

procesin praktik. 

Për njohurit e përfituara, studentet do të arrijnë që ti përdorin 

për çështje të tyre punuese, profesionale dhe që do të ndikojnë 

në optimizmin e vlerës së tyre. 

 

Me përfundimin e ligjëratave, studentet do të marrin njohuri 

për: 

- Formën e trajtimit dhe regjistrimit të transaksioneve 

kontabël-financiar. 

- Trajtimin dhe zgjidhjen e shumë problemeve që 

ndërlidhen me raportimet financiare. 

- Trajtimin e probleme në lidhje me kontabiltietin e 

dyfishtë. 

- Ta kuptojnë rendësin dhe ndikimin e kontabilitet 

financiar në zhvillimin e biznesit.  

- Ti trajtojnë me sukses formën dhe mënyrën e  

regjistrimeve të transaksioneve kontabël dhe si të 

reflektojnë tek  pasuritë, detyrimet dhe kapitalin. 

- Trajtimin e kontabilitetit akrual dhe të cash-it. 

- Përgatitjen e bilancit provues, dhe shpërndarjen e tij tek 

pasqyrat financiare. 

- Njohuri të mjaftueshme për stoqet, regjistrimin, 

korrigjimin dhe identifikimin e metodave alternative 

për vlerësimin e tyre. 

- Llogaritjen dhe regjistrimin e kostos së mallrave të 

shitura. 

- Trajtimin dhe regjistrimin e pasurive jo qarkulluese dhe 

qarkulluese, si vlerësohen, regjistrohen dhe 

zhvlerësohen. 

- Kuptueshmëri të plotë të metodave për zhvlerësimin e 

pasurisë dhe prezantimi i tyre në Pasqyrat Financiare. 

- Informacione për përmbajtjen e regjistrit të pasurisë 

- Përgatitjen e pasqyrave financiare. 

 

 

Kontributi në ngarkesën e studentit (gjë që duhet të korrespondoj me rezultatet e të nxënit 

të studentit) 

Aktiviteti Orë Ditë/javë Gjithsej 
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Ligjërata: 3 15 45 

Ushtrime teorike/laboratorike: 2 15 30 

Punë praktike: - - - 

Kontakt me mësimdhënësin (konsultimet): 2 10 20 

Ushtrime në teren: - - - 

Kollokviume, seminare: 2 2 4 

Detyra të shtëpisë: 1 5 5 

Koha e studimit vetanak të studentit (në 

bibliotekë ose në shtëpi): 

3 10 30 

Përgatitja përfundimtare për provim: 3 7 21 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuiz, provim 

final): 

3 4 12 

Projektet, prezantimet etj    

Totali:   167 

 

Metodologjia e mësimdhënies: Ligjërata, shembuj praktik, diskutime interaktive, 

konsultime, detyre shtëpie, kollokviume, provime. 

Metoda  e vlerësimit: Angazhimi dhe vijueshmëria  10 % 

Testi i parë                              20 % 

Testi i dytë                              20 % 

Provimi  përfundimtarë          50 % 

Totali                                     100 % 

Nota përfundimtare: 

51 -  60 %      6 (gjashtë) 

61 – 70 %      7 (shtatë) 

71 -  80 %      8 (tetë) 

81 – 90 %      9 (nëntë) 

91 – 100 %   10 (dhjetë) 

 

Literatura bazë: 1. Dr.Sc.Rrustem Asllanaj, Kontabiliteti Financiar 

2010 

 

2. Dr.Sc. Skender Ahmeti, Kontabiliteti Financiar 

2012 

Literaturë shtesë: 1. Prof.Dr. Sotiraq Dhamo, Parimet bazë të 

Kontabilitetit 

2. Donald E.KIESO PH.D., C.P.A< Kontabiliteti. 

 

Java Ligjëratat që do të zhvillohen 

Java e parë: Hyrje, qëllimi i lendes, parimet dhe informacionet e kontabilitetit 

Java e dytë: Korniza e kontabilitetit dhe pasqyrat financiare 

Java e tretë: Rexhistrimet kontabël, analiza e transaksioneve të kontabilitetit të 

dyfishte 

Java e katërt: Analiza dhe pasqyrimi i regjistrimeve rregulluese të 

transaksioneve në biznes 
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Java e pestë: Cikli i rrjedhjes së transaksioneve financiare në biznes 

Java e gjashtë: Kompletimi i rrjedhjes së kontabilitetit 

Java e shtatë: Kontabiliteti i veprimtarive tregtare 

Java e tetë: Testi i parë 

Java e nëntë: Vlerësimi i inventarit të mallit dhe Kostoja e mallrave të shitur 

Java e dhjetë: Trajtimi i pasurisë afatgjate (jo qarkulluese) 

Java e njëmbëdhjetë: Trajtimi i llogarive të arkëtushme,  

Java e dymbëdhjetë: Trajtimi i aksioneve në biznes dhe obligacioneve të detyrueshme 

Java e trembëdhjetë: Kontabiliteti i çirasë dhe detyrimeve afatshkurtra  

Java e katërmbëdhjetë: Analiza e pasqyrave financiare 

java e pesëmbëdhjetë: Testi i dytë përfundimtar 

 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Studentet janë të obliguar që të vijojnë ligjëratat dhe ushtrimet. Mësimdhënësi do të jetë në 

dispozicion për çdo sqarim gjatë ligjëratave dhe ushtrimeve. Studentet duhet ti respektojnë kodin 

e mirësjelljes së institucionit  dhe rregullat studimore. 

Studentet duhet ta respektojnë vijueshmërinë kohore të ligjëratave, mbajtjen e qetësisë, çkyqje të 

telefonave. 

 

Ushtrimet  

Plani i dizajnuar i mësimit: 

Java Ushtrimet që do të zhvillohen 

Java e parë: Detyra/ushtrime për pasurinë – kapitalin dhe detyrimet 

Java e dytë: Shembuj për formatet e pasqyrave financiare 

Java e tretë: Detyra  bazike të kontabiliteti të dyfishte dhe librin kryesor 

Java e katërt: Kontabiliteti akrual ndaj atij të Keshit 

Java e pestë: Ciklet  financiare përmes ditarëve dhe kontove T 

Java e gjashtë: Shembuj në lidhje me rrjedhjet kontabël dhe bilancin vërtetues 

Java e shtatë: Shembuj në lidhje me mallrat në obsignacion dhe inventarin 

Java e tetë: Testi i parë 

Java e nëntë: Detyra/probleme në përcaktimin e kostos dhe metodave në 

regjistrimin e inventarit, metoda LIFO- FIFO 

Java e dhjetë: Detyra/shembuj për trajtimin e pasurisë afatgjate 

Java e njëmbëdhjetë: Të arketushmet, trajtimi dhe regjistrimi i tyre 

Java e dymbëdhjetë: Shembuj në lidhje me aksionet e zakonshme, ndikimi në kapital 

Java e trembëdhjetë: Trajtimi i qirasë dhe detyrimeve të pagueshme, përmes 

shembujve  

Java e katërmbëdhjetë: Aplikimi i formulave në lidhje me Analizën e PF 

java e pesëmbëdhjetë: Testi i dytë përfundimtar 

 


