SYLLABUS
Të dhëna bazike të lëndës
Njësia akademike:
Titulli i lëndës:
Niveli:
Statusi lëndës:
Viti i studimeve:
Numri i orëve në javë:
Vlera në kredi – ECTS:
Koha / lokacioni:
Mësimdhënësi i lëndës:
Detajet kontaktuese:
Përshkrimi i lëndës
Qëllimet e lëndës:

Rezultatet e pritura të nxënies:

Fakulteti i Turizmit dhe ambientit
Menaxhimi Financiar
Master
Obligative
I
4
6
Petrit Hasanaj
petrit.hasanaj@ushaf.net
Kjo lëndë mëson studentët me njohuri profesionale
për financat dhe burimet financiare si dhe
menaxhimin e tyre.
Qëllimi i kësaj lënde është përgatisë studentët me
njohuri profesionale për financat, mënyrën e
menaxhimit të financave në organizata, duke
identifikuar burimet e financimit, si dhe aspektet
tjera financiare në organizatë.
Pas përfundimit të suksesshëm të lendes, studenti
duhet të jetë në gjendje të:
 kuptoj rendësin e financave ne zhvillimin e
organizatës,
 posedoj aftësi te larta për mënyrën e
menaxhimit te financave ne organizate me
theks te veçante te burimet e financave
dhe kostot-shpenzimet,
 përfitoj kompetenca për aspektin praktik
te punës ne sektorin financiar te
organizatës, duke kryer analiza te mirëfillta
financiare, duke menaxhuar buxhetin dhe
orientuar investimet ne drejtimin e duhur,
 analizoj në mënyrë profesionale raportet
financiare në organizatë si dhe demonstroj
aftësi për llogaritje te shpenzimeve duke
identifikuar mënyrën e arritjes se
rezultateve sa me te larta me shpenzime sa
me te vogla.

Kontributi nёngarkesën e studentit ( gjёqё duhet tё korrespondoj me rezultatet
e tёnxёnittё studentit)
Aktiviteti
Mësim teorik dhe praktik
Punë praktike
Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet

Orë
4
2
1

Ditë/javë
15
5
15

Gjithsej
60
10
15

1

Ushtrime në teren
Kollokfiume, seminare
Detyra të shtëpisë
Koha e studimit vetanak të studentit
(në bibliotekë ose në shtëpi)
Përgatitja përfundimtare për provim
Koha e kaluar në vlerësim
(teste,kuiz,provim final)
Projektet, prezantimet ,etj.
Totali

2

2

4

3

15

45

1
2

10
1

10
2

146

Metodologjia e mësimdhënies:

Ligjërata të kombinuara me raste studimi.

Metodat e vlerësimit:

Punim seminarik (rast studimor) 30%
Provim 70%

Literatura

Literatura bazë:

1.

Literatura shtesë:

2.
3.
4.

Isa Mustafa, PhD – “Menaxhmenti
Financiar”, Prishtinë 2008.
Prof.Dr.Idriz Kovaçi, Ekonomia Monetare I
,Shkup,2012.
Sherif Bundo, PhD – “Finance” – Universiteti i
Tiranës 2010.
Prof.DrSabahudinKomoni “ Financa”,
Prishtine 2008.

Plani i dizajnuar i mësimit:
Java
Java e parë:
Java e dytë:
Java e tretë:
Java e katërt:
Java e pestë:
Java e gjashtë:
Java e shtatë:
Java e tetë:
Java e nëntë:
Java e dhjetë:
Java e njëmbëdhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

Ligjërata që do të zhvillohet
Hyrje në financa.
Sistemi financiare dhe Institucionet financiare.
Qarkullimi i parëse dhe masa monetare.
Vlera kohore e parasë.
Vlerësimi I gjendjes financiare.
Risku dhe kthimi.
Vlerësimi dhe norma e kthimit.
Norma e kthimit.
Sistemi Kreditore.
Potenciali kreditore i bankave komerciale dhe
Multiplikacioni kreditor dhe monetare.
Politika monetare dhe kreditore.
Inflacioni dhe Deflacioni.
Devalvimi dhe Revalvimi.
Sistemi monetare Ndërkombëtare.
Prezantimi punimeve.

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Vijueshmëria e rregullt, mbajtja e qetësisë dhe angazhimi aktiv në dialog gjatë ligjëratave
dhe ushtrimeve është e obligueshme.
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