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Përshkrimi i lëndës Shkenca mbi Financat dhe e Drejta Financiare 

studion veprimtarinë financiare të shtetit dhe 

personave të tjerë juridik të së drejtës publike – 

kolektiviteteve juridiko-publike të cilave me 

Kushtetutë, ligj dhe akte të tjera nënligjore u është 

besuar të kryejnë veprimtari të këtilla.  

E drejta financiare studion tërësinë e normave 

juridike me anë të të cilave rregullohet problemi i 

mbledhjes, ndarjes dhe shpenzimit të mjeteve 

publike nga ana e shtetit. 

Mekanizmi i mbledhjes dhe shpenzimit të mjeteve 

financiare si dhe harmonizimi dhe planifikimi i të 

hyrave dhe shpenzimeve në kuader të ekonomisë 

financiare fillon mbi bazën e institucioneve të 

financave publike. 

Qëllimi i lëndës Qëllimi i kësaj lënde konsiston në dhënien e 

mundësisë që studentët të kuptojnë sa më mirë 

fushën e të drejtës finaciare. Lënda, Financat dhe E 

Drejta Financiare, ofron njohuri të përgjithshme 

teorike dhe praktike mbi veprimtarinë financiare të 

shtetit dhe të institucioneve të tjera juridiko- 

publike, të cilave u është besuar detyra e plotësimit 

të nevojave të caktuara shoqërore. Shkenca mbi 
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Financat dhe e Drejta Financiare jep përgjigje për 

tri çështje madhore si: sa dhe prej kujt duhet të 

mbidhen mjetet financiare për financimin e 

shpenzimeve shtetërore; si duhet bërë shpërndarjen 

e mjeteve financiare në disa subjekte dhe për disa 

qëllime; si dhe si të shpenzohen këto mjete ashtu 

që të realizohen në mënyrë sa më optimale detyrat 

nga kompetencat e shtetit. 

 

Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit të kësaj lënde studentët do të kenë:  

 Aftësi teorike dhe praktike për 

veprimtarinë financiare të shtetit dhe 

institucioneve të tjera juridiko-publike; 

 

 Njohuri se si shteti dhe institucionet e tjera 

juridiko- publike i sigurojnë mjetet, si, sa 

dhe prej kujt i mbledhin ato mjete dhe cilat 

instrumente financiare i përdorin;  

 

 Aftësim se si bëhet ndarja e të hyrave 

publike midis organeve qendrore dhe 

lokale dhe si shpenzohen këto mjete që të 

realizohen sa më mirë detyrat e shtetit dhe 

institucioneve juridiko-publike;  

 

 Njohuri me instrumentet financiare si: 

tatimet, taksat, kontributet, huat publike 

dhe buxhetin, rolin dhe rëndësinë e tyre;  

 

 Aftësi që të përpilojnë opinione ligjore 

rreth çështjeve financiare; 

 

 Do të jenë në gjendje që të zhvillojnë iden 

mbi mënyrat e financimit të shpenzimeve 

publike. 

 

 

 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit (gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e 

tё nxёnit tё studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithsejt 

Ligjërata 3 15 45 

Ushtrime teorike/laboratorike 2 10 20 

Punë praktike    



Kontaktet me 

mësimdhënësin/konsultimet 

10 min 15 1.5 

Ushtrime në teren    

Kollokfiume, seminare 1 1 1 

Detyra të  shtëpisë    

Koha e studimit vetanak të 

studentit (në bibliotekë ose në 

shtëpi) 

4 15 60 

Përgaditja përfundimtare për 

provim 

5 5 25 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, 

kuiz, provim final) 

6 2 15 

Projektet, prezentimet, etj. 

  

3 4 12 

Totali: 

 

  179.5 orë 

 

Metodologjia e mësimëdhënies:   Lënda “Financat dhe E Drejta Financiare (E Drejta 

Tatimore)”, do të trajtohet përmes ligjëratave, 

seminareve, ushtrimeve duke mos i përjashtuar 

edhe forma tjera të mundshme të studimit. 

Ligjërata do të paraqes prezantimin e rregullave 

themelore hyrëse dhe studime komparative. 

Ligjëratat do të jenë interaktive, për tu mundësuar 

studentëve një pjesëmarrje sa më aktive në temat 

që do të shtjellohen. Seminaret do të jenë një 

proces interaktiv i mësimit për studentët, duke u 

bazuar në studimin e pavarur të materies nga ana e 

studentit nën mbikëqyrjen nga ana e 

mësimdhënësit të lëndës.  

Studentëve u kërkohet që të shkruajnë së paku një 

punim seminarik që ka të bëjë me ndonjërën prej 

çështjeve apo temave të trajtuara gjatë ligjëratave. 

Pjesa e punës së shkruar do të llogaritet në 

vlerësimin final të studentit. 

 

 

  

Metodat e vlerësimit: Vijimi i rregullt në ligjëratë dhe ushtrime 5% 

Aktiviteti gjatë semestrit 5% 

Punimi Seminarik dhe mbrojtja e punimit 10% 

Vlerësimi intermediar: 30% 

Provimi final: 50% 

Total 100% 
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Literatura shtesë:    

 Harvey S. Rosen and Ted Gayer, Public 
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McGraw- Hill/Irwin, 2007); 

 

 Harvey S. Rosen, Financat Publike, 

“ALBIN”, Tiranë 2003; 

 



 Jonathan Gruber, Public Finance and 

Public Policy, Second Edition (New York: 

Worth Publishers, 2007); 
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Finance in Theory and Practice, Fifth 

Edition (New York: McGraw Hill, 1989); 

 

 Ronald C. Fisher, State and Local Public 

Finance, Third Edition (South-Western 

College Pub, 2006); 

 

Plani i dizejnuar i mësimit:   

 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: PËRSHKRIMI I PROGRAMIT 

HYRJE 

Java e dytë: - NË PËRGJITHËSI MBI FINANCAT;  

- SHKENCA MBI FINANCAT DHE DISIPLINAT TJERA 

FINANCIARE 

Java e tretë: - KUPTIMI I PËRGJITHSHËM I NEVOJAVE PUBLIKE 

DHE KLASIFIKIMI I TYRE; 

- SHPENZIMET PUBLIKE, NDARJA DHE 

STRUKTURA E SHPENZIMEVE PUBLIKE NË 

TEORINË DHE PRAKTIKËN FINANCIARE 

Java e katërt: - TË HYRAT PUBLIKE NË TEORINË DHE PRAKTIKEN 

FINANCIARE; 

- NDARJA E TË HYRAVE PUBLIKE 

Java e pestë:   - TË HYRAT FISKALE; 

- TATIMET, PËRKUFIZIMI, RËNDËSIA DHE NDARJA 

E TATIMEVE NË TEORINË DHE PRAKTIKËN 

FINANCIARE; 

- ELEMENTET E TATIMIT; 

- QËLLIMET E TATIMEVE 

Java e gjashtë: - EFEKTET E TATIMIT DHE SISTEMI TATIMOR 

- EVAZIONI FISKAL; 

- KONTRABANDA;  

- HARMONIZIMI I TATIMEVE DHE I SISTEMEVE 

TATIMORE 

Java e shtatë:   - TATIMI I DYFISHTË DHE LLOJET E TIJ; 

- KUPTIMI, RËNDËSIA DHE PËRKUFIZIMI I 

TAKSAVE DHE I  KONTRIBUTEVE 

Java e tetë:    

Vlerësimi Intermediar 

 

Java e nëntë:   - DOGANAT;  



 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Studentët janë të obliguar që t’i përmbahen kritereve të përcaktuara në syllabusin e 

lëndës dhe përgatitjen e provimit bazuar në literaturën bazë. 

 

Pjesëmarrja aktive / debati i studentëve në ligjeratë do të vlerësohet. 

 

Studentët obligohen që t’i përmbahen politikave akademike dhe rregullave të 

mirësjelljes, si: 

 

 Vijimi i rregullt në ligjeratë; 

 Respektimi i orarit në ligjëratë dhe ushtrime;  

 Mos lëshimi i sallës gjatë ligjëratave dhe ushtrimeve;  

 Ruajtja e integritetit akademik;  

 Ruajtja e disiplinës gjatë procesit mësimor;  

 Mospërdorimi i telefonave celular gjatë ligjeratave (përveç në raste urgjente); 

 Respektimi i rregullave gjatë testeve dhe provimit (moskopjimi, mos bisedimi 

me kolegë, etj.). 

 

Shënim 

 

Pjesëmarrja është parakusht për studentët që dëshirojnë të fitojnë njohuri të duhur të këtij 

kursi. Studentët që ndjekin rregullisht kursin do të jetë në gjendje të marrin pjesë në mënyrë 

- NDARJA E DOGANAVE; 

- TERMINOLOGJIA DOGANORE 

Java e dhjetë: - TË HYRAT JO FISKALE; 

- HUAT PUBLIKE NË TEORINË DHE PRAKTIKËN 

FINANCIARE; 

- KLASIFIKIMI I HUAVE PUBLIKE; 

- PARIMET E HUAVE PUBLIKE; 

- ÇËSHTJET JURIDIKO-TEKNIKE TË HUAVE 

PUBLIKE 

Java e njëmbedhjetë: - BAZAT E SË DREJTËS BUXHETORE; 

- KUPTIMI, RËNDËSIA DHE PËRKUFIZIMI I 

BUXHETIT NË TEORINË DHE PRAKTIKËN 

FINANCIARE; 

- PARIMET BUXHETORE 

Java e dymbëdhjetë:   - PROCEDURA BUXHETORE; 

- FAZAT E PROCEDURËS BUXHETORE 

Java e trembëdhjetë:     - SISTEMI BUXHETOR I UNIONIT EVROPIAN 

Java e katërmbëdhjetë:   - NDRYSHIMET NË LEGJISLACIONIN E TRI 

FORMAVE KRYESORE TË TATIMEVE (TVSH, TAP 

DHE TAK) 

Java e pesëmbëdhjetë:    RIKAPITULIM DHE PËRGATITJE PËR PROVIM 

FINAL 

 



aktive në klasë, duke dhënë kontributin e tyre konkret gjatë ligjëratave interaktive dhe gjatë 

ushtrimeve. Prandaj, kontributi i tyre për pjesëmarrje dhe të mësuarit dhe detyrat e tyre do 

të vlerësohen gjatë gjithë semestrit, në përqindje në bazë të kritereve të përcaktuara 

paraprakisht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


