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Qëllimi studimor i lëndës Rezultatet e mësimit 

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 afarizmit 

ekonomik. Gjatë leksioneve, ushtrimeve dhe 

seminareve, nxënësit do të mësojnë se si për të 

gjetur përgjigje ose zgjidhje për çështje të 

rëndësishme që lidhen me menaxhimin e 

ndërmarrjeve të përdorimit të burimeve nga 

organizatat në krijimin e vlerave të vazhdueshme 

dhe se si kjo mund të menaxhohet në mënyrë 

efektive. Kursi do të sfidojë studentët për një 

studim të përshpejtuar dhe të disiplinuar. Kursi do 

të ndihmojë studentët të kuptojnë konceptet 

themelore dhe teoritë e kontabilitetit menaxherial, 

kanë për të ndihmuar menaxherët për: 

Studentët që kryejnë me sukses këtë kurs do të 

aftësohen:  

1. Të kuptojnë  ndikimet e mëdha në vendosjen e 

çmimeve, në mënyrë efektive të shfrytëzojë 

literaturë shkencore 

2. Të kuptojnë se si informacioni i kostos 

mbështet vendimet e rëndësishme të 

menaxhmentit të tilla si çmimet dhe 

planifikimin e produktit 

3. Të  kuptojnë Target-Costingun, Qasjen për 

çmimet e produktit dhe ndikimin e tregjeve për 

të përcaktuar çmimin dhe normat e kërkuara të 

kthimit mbi kostot 

4. Të kuptojnë implikimet strategjike të bllokimit 

të  kostos në kuadër të zinxhirit të vlerës 

5. Të kuptojnë qasjen kosto-plus sidomos në 

firmat në sektorin qeveritar / kontraktorit të 
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Të parashikuar kostot e burimeve të përdorura për 

veprimet e ardhshme, dhe kthimet që lidhen me 

përdorimin e këtyre burimeve, 

Të ndihmuar Menaxherët se si të vendos për 

burimet (investimet, caktimi, lokimi për përdorimin 

e tyre më efikas), 

Sigurimi i strukturave për planifikimin e kërkesës 

të burimeve dhe vendosjet, 

Të mat kostot e burimeve të përdorura dhe 

rezultatet (performancën vlerën e krijuar) 

e përdorimit të këtyre burimeve, dhe 

Të kontrolloje resurset e përdorura. 

mbrojtjes 

6. Të kuptojnë llojet e ndryshme të Strategjisë 

konkuruese me theks të veçantë në teorinë e 

Profesor Michael Porter 

7. Të kuptojnë Analizat e vlerës së vazhdueshme 

dhe implikimet e saj për pikën e ekuilibruar. 

8. Të kuptojnë dhe të llogarisin mospërputhjet 

shitje-volumi dhe nënndarjeve në shitje-Mix 

mospërputhjet dhe shitjet-volumi i variancës 

9. Të kuptojnë dhe të llogarisin madhësinë e 

tregut dhe mospërputhjet me tregun. 

Format e mësimdhënies dhe mësim nxënies 

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%) 

Vlerësimi bëhet me anë të testit, kurse nota 

përfundimtare përbëhet prej katër komponentëve:  

- Pjesëmarrja dhe aktiviteti në orë: 1-10 pikë 

- Kolokuiumi Parë: 1- 30% ( 1 - 30 pikë) 

- Punimi seminarik: 1 – 10% (1 – 10 pikë)  

- Provimi final: 1- 60 % (1 - 60 pikë)  

 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

91 - 100 10         ( ECTS – A) 

81 – 90   9         ( ECTS -  B) 

71 – 80   8         ( ECTS -  C) 

61 – 70   7         ( ETCS -  D) 

51 – 60    6         ( ETCS -  E) 

40 -  50   5*        ( ETCS – FX) 

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 15 30 

Ushtrim 1 15 15 

Ushtrime (pune praktike, ese, projekti, etj) 2 12 24 

Kontakte me mësimdhënësin/konsultime 1 10 10 

Detyra të shtëpisë - - - 

Projekte, prezantime..etj. 4 3 12 

Koha e studimit vetanak 2 13 26 

Përgatitja përfundimtare për provim 3 2 6 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuize, provim final) 1 2 2 
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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 

 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

Prezantimi i syllabusit  2 Prezantimi i syllabusit 1 

  

2. Hyrje në kontabilitetin menaxherial 2 Pyetje për diskutim dhe detyra.  1 

  

3. Nocioni i kostove, llojet e kostove 2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 1 

  

4. Metodat e ndarjes së shpenzimeve të 

përgjithshme 

2  Pyetje për diskutim dhe detyra. 1 

  

5. Metodat e ndarjes së shpenzimeve të 

përgjithshme dhe metodat e kalkulimit 

të kostove 

2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 1 

  

6. Analiza e pragut të rrezikut (CVP) 

Marzha e kontributit 

2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 1 

  

7. Analiza e pragut të rrezikut (CVP) 

Marzha e sigurisë   

2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 1 

  

8. Kollokfium 2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 1 

  

9. Përllogaritja standarde  e kosotve dhe 

shmangiet 

2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 1 

  

10. Përllogaritja variabile dhe absorbuese e 

kostove 

2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 1 

    

11. Managementi i inventarit, Just-in-Time 

dhe Metodat e thjeshtësuara për 

kostimin 

2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 

 

1 
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12. Sistemi i kontrollit i menaxhemntit, 

Çmimeve të Transferimi dhe 

Konsideratat Multinacionale 

2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 

 

1 

  

13. Matja e performancës dhe Konsideratat 

Multinacionale 

2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 1 

  

14. Sistemet e nxitjes dhe kompensimit 2 Punë seminari për një grup të 

nxënësve (2-3 studenteve në grup 

maksimum) të lidhura me projektin 

kërkimor Prezantimi dhe reflektimi 

për temën e dhënë. 

1 

  

15. Prezentimi i punimeve seminarike 2 Punë seminari për një grup të 

nxënësve (2-3 studenteve  në grup 

maksimum) të lidhura me projektin 

kërkimor Prezantimi dhe reflektimi 

për temën e dhënë. 

1 

  

LITERATURA 
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Hill Irwin, 2010 

3. Management Accounting: Information for Decision-Making and Strategy Execution, Anthony A. 

Atkinson, Robert S. Kaplan, Ella Mae Matsumura and S. Mark Young, Pearson, 6th Edition, 

2011 

4. Menaxhimi i Kostos, Kontabilitet dhe Kontroll. Hansen Mowen, SCAAK 

5. Prof.Dr. .Shefket  JAKUPI,“Kontabiliteti i menaxhimit dhe kostos“,Prishtin,2015  

6. Prof. Dr. sc. Skënder AHMETI , “Kontabiliteti Menaxherial I AVANSUAR “, Prishtinë,        

2011  - Materiale të pergatitura nga profesori. 

7. Prof.Dr. .Shefket  JAKUPI,“KONTABILITETI MENAXHERIAL I AVANCUAR, Ulqin, 2016. 

 

VËREJTJE 

 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 ti prezantojë dhe t'i 

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 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 

hulumtues dhe teknik të punimit.   
 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Ray+Garrison&search-alias=books&field-author=Ray+Garrison&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Eric+Noreen&search-alias=books&field-author=Eric+Noreen&sort=relevancerank

