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PROGRAMI MËSIMOR - SYLLABUS 

Niveli i studimeve Master Programi   MKA   Viti akademik 2017/18 

LËNDA KONTABILITETI MENAXHERIAL I AVANCUAR 

Viti  I-rë Statusi i 

lëndës 

O           Kodi MBA ECTS kredi 6 

Semestri II-të 

 

Javët mësimore 

 

15 

 

Orët mësimore    30 

Ligjërata Ushtrime 

2 1 

Metodologjia e 

mësimit 

 

Ligjërata, ushtrime, ese, 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 

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 

nxënësit 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 kuptoj 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 
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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 vendosë 

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. 

firmat në sektorin qeveritar / kontraktorit të 

mbrojtjes 

6. të kuptojnë llojet e ndryshme të Strategjisë 

konkurrues 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 kuilibruar. 

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. 

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  

 

Kollokviumi 

 

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: 
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Ligjërata 2 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 

 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

Przantimi i syllabusit  

 

2 Pyetje për diskutim. 2 

  

2. Vendosja e çmimit dhe administrimi i 

kostos 

2 Pyetje për diskutim dhe detyra.  2 

  

3. Strategjia, Fletnotim i ekuilibruar dhe 

Analiza Strategjike Rentabiliteti 

2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 

  

4. Alokimi i kostos, Profitabiliteti-Klientii 

Analiza, dhe Analiza Varianca-shitjet  

2  Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 

  

5. Alokimi i kostos, Profitabiliteti-Klientii 

Analiza, dhe Analiza Varianca-shitjet 

2 Prezantimi i eseve. 2 

  

6. Alokimi i Departamentit për 

Mbështetje-kostove, shpenzimeve të 

përbashkëta dhe të ardhurat 

2 Prezantimi i eseve. 2 

  

7. Procesi i kostingut   2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 

  

8. Prishja dhe mbipuna 2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 



Faqe 4 nga 5 

 

  

9. Kollokvium 2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 

  

10. Cilësia, koha dhe teoria e kufizimeve 2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 

    

11. Managementi i inventarit, Just-in-Time 

dhe Metodat e thjeshtësuara për 

kostimin 

2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 

 

2 

  

12. Sistemi i kontrollit i menaxhemntit, 

Çmimeve të Transferimi dhe 

Konsideratat Multinacionale 

2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 

 

2 

  

13. Matja e performancës dhe Konsideratat 

Multinacionale 

2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 

  

14. Sistemet e nxitjes dhe kompensimit 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. 

2 

  

15. Prezentimi i punimeve seminarike 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. 

2 

  

LITERATURA 

1. Managerial Accounting, 14th Edition, Garrison, Noreen, 2016, ISBN-13: 978-

0078111006 

2. Accounting for Decision Making and Control, Jerold L. Zimmerman, Seventh Edition, 

McGraw-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. Ligjerata të autorizuara nga Agim Binaj. 

 

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
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VËREJTJE 

 During each lecture students will offer you different film materials (DVDs, other materials) on research 

methods, writing essays, thesis design, data collection, analysis, and ethical implications plagjiarizmin 

and referencing. During each session will be organized together with the student's conversation 

Vërejtje për studentin:  

From students are required to be regular in the lectures and exercises. 

The contribution of the students in the form of conversation will be assessed. 

 


