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Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  FShJM/Agrobiznes  

Titulli i lëndës: Bazat e Financave 

Niveli: Bsc 

Statusi lëndës: O 

Viti i studimeve: II 

Numri i orëve në javë: 2+2 

Vlera në kredi – ECTS: 6 

Koha / lokacioni: Semestri III 

Mësimëdhënësi i lëndës: Prof. Ass. Dr. Ekrem Gjokaj 

Detajet kontaktuese:  ekrem.gjokaj@uni-prizren.com  

 

Përshkrimi i lëndës Financa, kuptimi roli, rëndësia dhe lidhja e saj me 

shkencat e tjera ekonomike. Ambienti financiar: 

Tregjet, institucionet, instrumentet financiare dhe 

normat e interesit. Konceptet baze në finance: vlera 

në kohe e parasë. Vlera e ardhshme, vlera aktuale, e 

përvitshmja. Interesi i thjeshte dhe i përbëre. Risku 

dhe norma e kthimit. Konceptet e 

vlerësimit:Vlerësimi i aktiveve financiare.  

Financat e ndërmarrjes dhe rentabiliteti i saj. 

Buxhetimi i kapitalit: Teknikat, rrjedhat e parëse 

dhe risku. Kostoja e kapitalit, struktura e kapitalit 

dhe politika e dividendit. Planifikimi financiar dhe 

kontrolli. Drejtimi i kapitalit qarkullues dhe 

financimi. Procesi i investimit dhe borxhi afatgjate. 

Qëllimet e lëndës: Të njohe studentet me konceptet kryesore të 

financës. Të marrë njohuritë bazë të menaxhimit të 

flukseve financiare të njësive ekonomike. Të jetë në 

gjendje të vlerësojë riskun në një biznes. Të njohë 

tre komponentët bazë të sistemit financiar 

Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi studentët duhet të jenë 

në gjendje të: 

1. Të njohë konceptet bazë të financës  

2. Të identifikojë dhe kuptojë lidhjen midis 

finacës dhe shkencave të tjera 

3. Të kutpojë dhe interpretoje  lidhjen midis 

institucioneve financiare dhe kuptimin e 

normës së interesit si kosto e  kapitalit.  

4. Të kuptojë riskun e investimeve kapitale 

dhe të përdorë llogaritjen e riskut në marrjen 

e vendimeve financiare  

5. Të kuptojë dhe ndërtojë buxhetin e 

ndërmarrjes dhe rrjedhjen e parasë në 

ndërmarrje si dhe mënyrat e përdorimit të 
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saj.  

6. Të jetë i aftë të përdorë metodat për 

llogaritjen e kapitalit qarkullues neto dhe 

format e investimit me borxh. 

 

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

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime teorike/laboratorike 2 15 30 

Punë praktike    

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

   

Ushtrime  në teren 4 2 8 

Kollokfiume,seminare 4 2 8 

Detyra të  shtëpisë 2 15 30 

Koha e studimit vetanak të studentit 
(në bibliotekë ose në shtëpi) 

  85 

Përgaditja përfundimtare për provim   30 

Koha e kaluar në vlerësim 
(teste,kuiz,provim final) 

   

Projektet,prezentimet ,etj    

Totali     

 

Metodologjia e mësimëdhënies:   Leksione, Seminare, Detyrë Kursi, Provime 

Ndërmjetëse, & Përfundimtar. 

Metodat e vlerësimit: Vlerësimi i parë (kolokium): 15%, Seminaret ose 

angazhime  tjera: 15%, Vijimi i rregullt: 10%, 

Provimi final: 60%, Total: 100% 

 

Literatura bazë:    H.MAY Finance 2002 

 BRIGHAM / BESLEY, Essentials of 

Managerial Finance, botimi i 13-te, 

International Student Edition Thomson 

Sowth-Western, ShBA, 2005. 

 BUNDO SH : FINANCE; Tekst Universitar, 

Botim 2007.  

 SALKO D: Cikli i leksioneve « Bazat e 

Financës”. 

Literatura shtesë:    Prof.Dr Sabahudin Komoni “ Financa, 

Prishtine 2008 

 Artikuj shkencore të huaj dhe vendas. 

 

Java  

Java e parë: Hyrje në financa 
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Java e dytë: Tregjet financiare dhe Institucionet financiare 

Java e tretë: Qarkullimi i parëse dhe masa monetare 

Java e katërt: Vlera kohore e parase 

Java e pestë:   Vlerësimi i gjendjes financiare 

Java e gjashtë: Risku dhe Kthimi 

Java e shtatë:   Vlerësimi dhe Norma e kthimit 

Java e tetë:   Testi pare 

Java e nëntë:   Sistemi Kreditore 

Java e dhjetë: Potenciali kreditore i bankave 

Java e njëmbedhjetë: Politika monetare dhe kreditore 

Java e dymbëdhjetë:   Inflacioni dhe Deflacioni, Devalvimi dhe Revalvimi 

Java e trembëdhjetë:     Paraja ne qarkullimin te pagesave ndërkombëtare 

Java e katërmbëdhjetë:   Sistemi Monetare Ndërkombëtare 

Java e pesëmbëdhjetë:    Testi Dyte 

 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
Studentët janë të obliguar në vijimin e rregullt në ligjërata, marrin pjese ne vizita studimore ne 

terren(ekskursion). Shkyçja e telefonave celularë,  hyrja me kohë në sallën e mësimit dhe mbajtja 

e qetësisë  në mësim po ashtu janë obligative.  

 
Ushtrimet 
 
Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ushtrimet që do të zhvillohet 

Java e parë:  Hyrje në financa 

Java e dytë: Sistemi financiare dhe Institucionet financiare 

Java e tretë:  Qarkullimi i parëse dhe masa monetare 

Java e katërt:  Vlera kohore e parase 

Java e pestë:   Vlerësimi i gjendjes financiare 

Java e gjashtë:  Risku dhe Kthimi 

Java e shtatë:  Vlerësimi dhe Norma e kthimit 

Java e tetë:   Testi pare 

Java e nëntë:  Sistemi Kreditore 

Java e dhjetë:  Potenciali kreditore i bankave 

Java e njëmbedhjetë:  Politika monetare dhe kreditore 

Java e dymbëdhjetë:   Inflacioni dhe Deflacioni, Devalvimi dhe Revalvimi 

Java e trembëdhjetë:   Paraja ne qarkullimin te pagesave ndërkombëtare 

Java e katërmbëdhjetë:  Sistemi monetare Ndërkombëtare 

Java e pesëmbëdhjetë:   Testi Dyte 

 


