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SYLLABUS 

Niveli i 

Studimeve 

Baqelor Programi  Administrim Biznesi   Viti Akademik 2019/20 

SUBJECT 

                                  Sistemi Informativ i Kontabilitetit 

Viti III Statusi i 

Lëndës 

Z  

          Codi 
  

ECTS Kredi 

 

4 Semestri V 

 

Javët e 

mësimit 

 

15 

 

 Kurset mësimore 45 

Ligjerata Ushtrime 

2 2 

Metodologjia e 

Mësimit 

Leksionet interaktive, seminaret, diskutimet 

 

këshillim  

Mesuesi Prof. Elez Osmani   e-mail  

Tel.  

 

Asistent 

 e-mail / 

Tel. / 

Qëllimi i kursit Expected learning outcomes  

Fitimi i njohurive të reja të natyrës teorike dhe 

praktike nga fusha e Raportimit Financiar. Sigurimi 

i mundësive reale për krijimin e stafit profesional 

për zbatimin e njohurive të fituara të kontabilitetit. 

Rritja e shkathtësive për përpunimin, interpretimi i 

pasqyrave financiare të subjekteve afariste dhe 

avancimi në zbatimin e IAS / IFRS. 

Pas përfundimit të këtij kursi, studentët do të jenë në 

gjendje të: 

1. Prezantimi i njohurive profesionale mbi raportimin 

financiar; 

2. Njohja e duhur e zërave të bilancit që janë u 

mbështeten në SNRF; 

3. Zgjerimi i njohurive për interpretimin e pasqyrave 

financiare të organizatave të biznesit 

4. Thellimi i njohurive rreth tregjeve të letrave me 

vlerë të kapitalit 

5. Ngritja e njohurive të instrumenteve financiare, 

6. Njohuri mbi të ardhurat dhe njohuritë e tyre. 

7. Njohuri për leasing financiar (leasing) etj. 

Metodologjia për zbatimin e temave të edukimit: 

Leksione interaktive, seminare, diskutime etj. 

Kushtet për realizimin e temave të edukimit: 

Salla me mundësinë e errësimit, kompjuterit dhe projektorit. 

 Metodat e vlerësimit dhe miratimit të kritereve 

 Nxënësit vlerësohen përmes testimit, ndërsa Vlerësimi në% Nota përfundimtare 



klasa përfundimtare përbëhet nga katër 

komponentë: 

 - Klasa e pjesëmarrjes dhe aktivitetit: 0-10 pikë 

 - Kollokumi i parë: 0 - 45 pikë 

 - Seminari i punës: 0 - 10 pikë 

 - Kollokumi i dytë: 0-45 pikë 

  

  Provimi: 100 pikë 

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) 

Detyrimet e studentit: 

leksione Ushtrime 

- - Pjesëmarrja në leksione, 

- - Pjesëmarrja në debate, 

- - Zbatimi i kodit të mirësjelljes, etj. 

- Pjesëmarrja e orëve të stërvitjes 

- Zbatimi i kodit të mirësjelljes, etj. 

 

Ngarkesa e punës së studentit për lëndën 

aktivitet Klasa Dita / Java Total: 

leksione 2 15 30 

Ushtrime 2 15 30 

Konsultimi me mësuesit 1 10 10 

Kohën e studimit 2 5 10 

Përgatitja për provimin përfundimtar 4 4 16 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, provime etj.) 1 3 3 

Projektet, prezantimet, etj. 1 1 1 

Shënim: 1 ECTS kredi = 25 orë angazhim, shembull - nëse lënda ka 

4 ECTS kredi një student duhet të ketë 100 orë gjatë angazhimit të 

semestrit 

Ne total: 100 

 

 

Java Leksione Ushtrime       

1. temë Ore temë Ore 

Hyrje në hyrje të subjektit. 

Njoftimi i studentëve, prezantimi i 

mësuesve, prezantimet 

hyrje në lëndë dhe kurrikulë, njoftim 

lidhur me metodologjinë e punës, 

vlerësimin dhe vlerësimin. 

Kuadri konceptual 

2 Pyetje për diskutim 2 

  

2. SNES / IFRS, Njohuri Elementare 

Analiza e Raportit Financiar 

Vlerësimi i performancës financiare 

 Pyetjet dhe shembujt e diskutimit  

  

3.  Vlerësimi i Performancës - 

Koeficientët 

Vlerësimi i kapitalit në kontabilitet 

 Pyetjet dhe shembujt e diskutimit  

  

4. Tregu i letrave me vlerë (obligacione, 

obligacione) 

 Pyetjet dhe shembujt e diskutimit  

  



5. Letra me vlerë dhe aksione 

Fitimet për aksion 

 Shembuj  

  

6. Investimet dhe derivatet 

Instrumentet Financiare 

 Pyetjet dhe shembujt e diskutimit  

  

7. Investimet dhe derivatet (vazhdim)  Pyetjet dhe shembujt e diskutimit  

  

8. Test - Konsultim    

  

9. Të ardhurat dhe njohuritë e tyre    

  

10. Tatimi mbi fitimin  Shembuj dhe ndërveprim  

  

11. Tatimi mbi fitimin (vazhdim)  Shembuj dhe ndërveprim  

  

12. Pensionet dhe përfitimet e tjera 

pensionale 

 Shembuj dhe ndërveprim  

  

13. Leasing-qiratë  Shembuj  

  

14. Leasing-Qiratë (vazhdim)  Shembuj dhe ndërveprim  

  

15. Shpalosja e Pasqyrave Financiare   Testi Final   

  

LITERATURA 

Letërsi themelore: 

Kontabiliteti financiar, Rustem Asllanaj, Prishtinë 2010 

Kontabiliteti financiar, Sotiraq Dhamo, Tiranë 

Kontabiliteti financiar, Skender Ahmeti, Prishtinë 

Note: 

Duke qëndruar i qetë në mësim sipas kodit të sjelljes akademike, 

Nxënësi duhet të jetë i vetëdijshëm dhe respektojë institucionin dhe rregullat akademike. 

Duhet të respektojë orarin e klasës dhe të jetë i vetëdijshëm për orët në klasë. 

Është e detyrueshme të kemi posedimin dhe paraqitjen e indeksit / kartës së studentëve në teste dhe provime. 

Gjatë hartimit të dokumenteve seminarike, studenti duhet t'i përmbahet udhëzimeve të dhëna nga 

mësimdhënësi për kërkimin dhe realizimin teknik të punës. 

 


