
Titulli i lëndës: “Bazat e Financës” 

Përshkrimi i 
lëndës 

Moduli Financë jep njohuritë themelore per formimin me kulturen profesionale financiare 
të studenteve të deges Ekonomi-Finance, njohuri qe sherbejne si baze per thellimin ne lendet 
e vitit te trete e me tutje.  
Moduli synon dhenien e njohurive te nevojshme dhe te mjaftueshme teorike per te kuptuar 
dhe per te hapur rrugen e penetrimit me sukses ne modulet e thelluara analitike qe pasojne 
programin e formimit te plote te studenteve sipas profileve te zgjedhura.  

Objektivat e 
lendes 

Të formoje studentet me konceptet dhe njohuri të qëndrueshme në fushen e finances, ne 
kuptimin e gjere te fjales financë. Përveç njohurive mbi shkencen e financës, programi jep 
njohuri baze edhe per sistemin financiar, për ndermjetesimin financiar, për sistemin bankar 
dhe aktivitetin e bankave tregetare, mbi tregjet financiare, mbi investimet, etj.  

Rezultatet e 
pritshme 

 Të diskutojne lirisht mbi konceptet baze te finances,  

 Të zhvillojne debate ne auditor, 

 Të punojne ne menyre te pavarur jashte auditorit,  

 Të jene te afte te pergatisin esse mbi problematiken e finances ne ekonomine shqiptare,  

 Të kutojne dhe zgjidhin ushtrime lidhur me konceptet dhe kategorite financiare,  

Mënyra e 
vlerësimit 

 Vlerësimi i vazhduar 30 % 
 Frekuentimi  5% 
 Aktivizimi 5%,  
 Detyra e  kursit  5% 
 Provim i ndërmjetëm 15 % 

 Provimi përfundimtar 70 %. 

Literatura e 
detyruar 

“Financat ,Sh.Bundo, Tiranë, 2007     
Cikël  ushtrimesh 

Literatura e 
rekomanduar 

 Ligji për shoqëritë tregtare 

 Ligji “ Për kontabilitetin dhe PF” 

 Financial accounting, Albregt, Stice, Stice, 

 
PËRMBAJTJA E LËNDËS 

Java Temat: leksione/seminare 

1 

Ç’është financa;Perse duhet të studiojmë financë:Qarkullimi i flukseve të parasë:Fushat e studimit 
financiar: Konceptet bazë në financë: Lidhja e finances me dishiplinat e tjera ekonomike.(L) 
Seminar për  Qarkullimi i flukseve të parasë dhe Konceptet bazë në financë (S) 
Ç’është sistemi financiar: Llojet e sistemit financiarë. (L) 
Qarkullimi i flukseve të parasë brenda sistemit financiar:Funksionet e sistemit financiar  (L) 
Seminar Sistemi financiar dhe funksioni i tij(S) 

2 

Terminologjia e vlerës në kohe të parasë: Vlera e ardhme e një shume.(L) 
Vlera e ardhme e një shume: Vlera e ardhme e së përvitshmes.(L) 
Seminar për llogaritjen e Vlera e ardhme e një shume: Vlera e ardhme e së përvitshmes (S) 
Vlera aktuale – modele te tjera të fluksit të parasë Akumulimi jo vjetor dhe norma efektive e 
interesit.(L) 
Seminar për Akumulimin jovjetor dhe norma efektive e interesit (S) 



3 

Funksionet e pasqyrave financiare:Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve: Bilanci (L) 
Seminar mbi hartimin e pasqyrave financiare (S). 
Pasqyra e fitimit të mbajtur Vlera e tregut kundrejt vleres kontabël (L).  
Vlera kontabel kundrejt flukseve të parasëPasqyra e flukseve të parasë (L)  
Seminar mbi pasqyrimin e flukseve të parasë (S). 

4 

Marrja e vendimeve dhe maksimizimi i vleres:Arbitrazhi dhe ligji i një çmimi (L)  
Kurset e këmbimit dhe arbitrazhi trekendor: Modelet e vlersimit (L)  
Seminar Arbitrazhi dhe ligji i një çmimi: Kurset e këmbimit dhe arbitrazhi trekendor (S) 
Hipoteza e efiçences së tregjeve: Reflektimi i informacionit në çmimet e titujve financiarë(L)  
Seminar për efiçencen e tregjeve (S) 

5 

Tregjet financiare dhe rëndesia e tyre:Llojet e tregjeve financiare: Llojet e titujve financiarë:Titujt 
financiar të tregut të kapitalit:Norma e interest((L)  
Seminar mbi Tregjet financiare  (S)  
Bonot e thesarit: Depozitat e tregut të parasë:Çertifikata e depozitave((L 
Marrveshja e riblerjes:Letra tregtare:Pranimi banker((L)  
Seminar  mbi Titujt financiar të tregut të parasë (S) 

6 

Vlersimi i obligacioneve të zakonshme:Vlersimi i obligacioneve zero kupon (L)  
Seminar mbi vlersimin i obligacioneve të zakonshme (S) 
Risku i normave të interesit në obligacione:Vlersimi i aksioneve të preferuar1orë) (L)  
Vlersimi i aksioneve të zakonshme (L)  
Seminar mbi vlersimin e titujve financiarë të tregut të kapitalit(S) 

7 

Proçesi i ndermjetesimit financiar:Roli i ndermjetësve financiarë:Llojet e ndermjetësve financiarë  
Konkurrenca per fonde:Rregullimi dhe mbikqyrja per fonde (L) 
Ç’është sistemi bankar:Funksionet e sistemit bankar(L)  
Banka Qendrore:Banka tregtare:Ngjashmeria dhe dallimet midis BQ dhe BT:Llojet e bankave 
tregtare ((L) 
Seminar mbi sistemin bankar  (S) 

8 

Hyrje në financat personale(L) 
Seminar mbi financat personale( S) 
Proçesi i planifikimit financiar (L)  
Faktoret që ndikojnë në planifikimin e financave personale  (L)  
Seminar mbi planifikimin dhe Faktoret që ndikojnë në planifikimin e financave personale  (S) 

9 

Proçesi kreditimit:Kredia konsumatore(L )  
Kostoja e kredisë konsumatore(L)  
Seminar mbi  Kreditë konsumatore (S) 
Investimi në pasurine e paluajteshme të  huaja hipotekore(L)  
Seminar mbi Investimi në pasurine e paluajteshme dhua huaja hipotekore( (S) 

10 

Risku dhe pasiguria:Ç’kuptojme me menaxhim risku:Risku dhe vendimet ekonomike(L) 
Proçesi i menaxhimit të riskut(L)  
Seminar mbi  menaxhimin e riskut (S) 
Teknikat e trasferimit të riskut(L)  
Seminar mbi  Teknikat e trasferimit të riskut (S) 

11 

Analiza e pikes ekuilibër(L) 
Seminar mbi  analizën e pikës  ekuilibër (S 
Leva operative:Leva operative dhe risku (L 
Leva financiare (L) 
Seminar  mbi Levën operative dhe riskun (S) 



12 

Elementet përbërës të kostos së kapitalit(L)  
Kosto mesatare e ponderuar e kapitalit(L)  
Seminar mbi Kosto mesatare e ponderuar e kapitalit (S) 
Struktura optimal e kapitalit(L) 
Seminar  mbi Struktura optimal e kapitalit( (S) 

13 

Klasifikimi i investimeve(L)  
Seminar  mbi  klasifikimin e investimeve(S) 
Proçesi buxhetimit të kapitalit(L)  
Krahasimi i metodave të NPV -së dhe IRR- së (L) 
Seminar  mbi  buxhetimin e  kapitalit (S) 

14 

Financat publike(L)  
Politika fiskale:Shpenzimet qeveritare(L) 
Seminar mbi financat publike(S) 
Buxheti i shtetit(L)  
Seminar mbi  Buxhetin e shtetit(S) 

15 

Tatimi mbi të ardhurat personale:Tatimi mbi fitimin: Tatimi mbi vleren e shtuar(L)  
Seminar mbi  tre llojet e tatimeve te mësipërme(S) 
Akciza(L)  
Taksa doganore:Taksat vendore:Taksat kombetare(L)  
Seminar   mbi tre llojet e taksave  te mësipërme( (S) 

Java  DETYRË   KURSI – DETYRIM  

VII    Bankat dhe  roli i tyre  në ekonomin e një vendi. 

 


