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UNIVERSITETI  I  PRIZRENIT 

Menaxhment Nderkombetar 

 

PLANPROGRAMI MËSIMOR – SYLLABUS   

Niveli i studimeve BACHELOR Programi MN Viti akademik 2019/20 

LËNDA BAZAT  E  KONTABILITETIT  

Viti I Statusi i 

lëndës 
E obliguar Kodi   ECTS kredi 5 

Semestri I 

Javët mësimore 15 Orët mësimore 
Ligjerata Ushtrime  

2 3 

Metodologjia e mësimit Ligjerata, ushtrime, punime seminarike, konsultime, teste, raste studimi, detyra 

Konsultime Një orë para dhe një orë pas ligjëratave 

Mësimdhënësi Prof.Asoc. Dr. Bekim Berisha 
e-mail bekim.berisha@uni-prizren.com  

tel. +377 44 620 720 

Asistenti  
e-mail  

tel.  

 

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e  lëndës Përfitimet e studentit 

 

Aftësimi i studentëve për realizimin në praktikë të  

teorive dhe të detyrave nga lënda e  kontabilitetit. 

 

Të parapregaditen studentët me aftësi të mjaftueshme  

për mbajtjen, përcjelljen dhe kontrollin e evidencës  

kontabël si dhe formave të ndryshme të veprimit.  

 

 Të aftësohen studentët, që në mënyrë më të lehtë të  

kualifikohen edhe në nivelet më të larta si; kontabilist i  

certifikuar ose auditorë. 

 

- Njohuritë dhe aftësitë:  

- Kuptimi i mbajtjes së librave 

Mbajtja e analitikës dhe sintetikës së kontove 

- Të bëjë në mënyrë kornologjike prezantimin e 

gjendjes  

- kontabël të organizatës. 

 

Aftësitë: 

 Aplikimi i njohurive themelore për tatimet, taksat 

dhe regjistrimin e tyre sipas standardeve te 

kontabilitetit 

 Zgjidhjen e  problemeve konkrete në praktikë  

 Njohja me sistetet tatimore ne vende te ndryshem 

 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

 Prezantimi i temës mësimore në Power Point ( studentët mund ta shkarkojnë atë pas çdo ligjërate  nga Web faqja 

e fakultetit) 

 Rast  studimi  apo detyrë  ( për orën e ushtrimeve)  lidhur me temën e ligjëruar 

 Praktika ne ndermarrje te caktuera dhe perballja direkt me problemet 

 Përsëritja e temës paraprake nga grupi i caktuar i studentëve,  analiza dhe diskutime 

  Diskutime në klasë 

 Punë ekipore (trajtimi i problematikës kontabël 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 

 Salla e pajisur me kompjuter dhe projektor, dhe shkums 

Mënyra e vlerësimit të studentit  ( në %) : 

 Vijimi i ligjeratave  0-5%                                             

 Punimi seminarik 0-10% 

 Testi I     0-20 % 

 Provimi përfundimtar  0- 50% 

 Pjesëmarrja në ushtrime 0 - 5% 

 Puna grupore në detyra dhe raste studimi 0- 10% 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

91-100 10 (dhjetë) 

81-90 9 (nëntë) 

71-80 8 (tetë) 

61-70 7 (shtatë) 

51-60 6 (gjashtë) 

0-50 5 (pesë) 

Obligimet e studentit: 

                  Ligjërata                    Ushtrime 

mailto:bekim.berisha@uni-prizren.com
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 Vijimi i ligjëratave 

 Pjesëmarrja aktive në diskutime gjatë ligjëratave 

 Punimi seminarik 

 Pjesëmarrja në teste  

 Provimi përfundimtar  

 Rasktet konkrete studimore 

 Pjesëmarrja në ushtrime 

 Pjesëmarrja në diskutime lidhur me rastet e 

studimit 

 Puna kreative, simulimi i rasteve dhe detyra 

 Komunikimi interaktiv  

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsejtë 

Ligjerata 2.0 15 30.0 
Ushtrime 2.0 15 30.0 
Punë praktike 1.0 15 15.0 
Kontakte me mësimdhënësit/konsultimet 1.0 15 15.0 
Ushtrime në terren    
Kolokviume, seminare 2.0 5 10.0 
Detyra të shtëpisë    
Koha e studimit vetanak 0.67 15 10.0 
Përgatitja përfundimtare për provim 1.0 15 15 
Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuiz, provim final, 

etj.) 
   

Projektet, prezentimet, etj.     
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 

 

J
a

v
a
 Ligjerata Ushtrime 

Tema Orët Tema Orët 

1.   Tema: Njohuri për kontabilitetin si teori dhe 

praktimi i tij   

2 Tema:Njoftimi me rrjedhën e ushtrimeve 1 

 

1 

 Literatura:  

Kontabiliteti financiar I, S. Ahmeti 

 

2 Tema 2. Kontabiliteti dhe rëndësia e inf. 

kontabël 

2 Tema: Ushtrime detyra 

 Burimet ekonomike.  

Puna, kapitali, burimet njerëzore dhe 

sipërmarrja. Kurba e mundësive të prodhimit  

1 

Literatura:  

 

Literatura:  

1. MikroEkonomia  (Universiteti i Shkodrës)  

Autore: Esmeralda URUÇI,  Tirane 2004 

 

3 Tema: Bilanci fillestarë dhe llojet e 

kontove   

Tema: Regjistrimi i bilancit në ditarë   3 

Literatura: 1. MikroEkonomia  (Universiteti i 

Shkodrës)  Autore: Esmeralda URUÇI,  Tirane 

2004 

 

4 Tema 4. Ndërrimet ekonomike dhe 

evidenca kronologjike  
 

Tema: Ushtrime dhe detyra 

 

  

3 

Literatura:   

5 Tema: Përpilimi i bilancit në forma të 

ndryshme   

Elasticiteti i kryqëzuar i kërkesës 3 

 

6 Tema 6. Transaksionet në të gatshme dhe me 

kredi  

 

 

Tema:Transaksionet në firmat e bzinesit, 

shembuj.  

3 

Literatura: Literatura: Kontabiliteti financiar, 

SHKÇAK 
 

Literatura: SHKÇAK 

7 Testi i Pare Testi i pare 3 



3 

 

  

8  Tema 7 Borxhet e kqija 4  

 
Konsultimet rreth testit te pare 
 

3 

Literatura: R, Asllanaj, Kontabiliteti financiar, 

SHKÇA 
 

Literatura: Kontabiliteti financiar, 

SHKÇA  

9 Furnizimi me mjete kryesore   Tema: Mjetet kryesore në firma, ushtrime. 

 

3 

Literatura: Kontabiliteti financiar, SHKÇA 
 

Literatura: Kontabiliteti financiar, 

SHKÇA 
 

10 Tema :Tjetërsimi i mjeteve kryesore 4  2 Tema: Tërësia e mjeteve, ushtrime. 3 

Literatura Teoria dhe metodologjia e llogar., H. 

Dush 

 

Teoria dhe metodologjia e llogar., H. 

Dush 

11 Tema 11. : Amortizimi i mjeteve kryesore dhe 

metodat e  

amortizimit 

 

2 Tema:  

Detyra praktike  

3 

  

12 Tema 12. Pasqyra e kapitalit :  2 Tema:  Shembuj të amortizimit të 

m.k. 
 

3 

Literatura:  

Kontabiliteti financiar I, S. Ahmet 

 

 

13 Tema: Pasqyra e të ardhurave  2 Tema Pasqyra e kapitali 3 

Literatura:  

Kontabiliteti financiar I, S. Ahmet 

Kontabilitet Financiar R Asllnaj 

Literatura:  

1. Kontabilitet Financiar R Asllnaj 

 

14 Tema :  

Pasqyra e rrjedhjes së parasë 

Identifikimi i elementeve të p. të ardhurav 
 

2 Tema: Prezantim i studenteve 3 

Kontabiliteti financiar I, S. Ahmet 

Kontabilitet Financiar R Asllanaj 

 

15 Tema 17  

Akrualet dhe parapagimet  

2 Tema:  

Prezantim i studenteve  

Rezyme e ushtrimeve paraprake 

3 

Literatura:  

Kontabiliteti financiar I, S. Ahmet 

Kontabilitet Financiar R Asllanaj  

 

 

LITERATURA: 

Literatura bazë: 

Rrustem Asllanaj: Kontabilitet Financiar, Universiteti i Prishtines, 2010 

Ahmeti S. (2007): Kontabiliteti financiar I, Kolegji Iliria, Prishtinë. 

Literatura shtesë: Literatura shtesë: 

Dhamo S. (1998): Kontabiliteti financiar , Tiranë 1998 

Dushi A (1998): Teoria dhe metodologjia e llogaritmisë, Prishtinë 1998.  

Kontabiliteti financiar (2005): Shoqata e kontabilistëve të certifikuar të Kosovës.  

  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: 
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 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. 

 

. 

 

.  

 


