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Përshkrimi i lëndës

Lënda Analiza dhe kalkulimi i kostos përfshin informimin
e duhur rreth konceptit të menaxhimit, analizimit dhe
kalkulimit te kostove. Definicionin rreth zbërthimit të
kostove, rolin dhe rendësin e tyre në menaxhimin
industrial. Analiza rreth kalkulimit dhe identifikimit të
kostos apo shpenzime ne proces të prodhimit si nevojëe
domosdoshme për vendimmarrjen menaxheriale. Elaborati
i strukturës dhe klasifikimi i kostove, përmes shembujve
dhe detyrave për kalkulimin e kostove do të jene
informacion shtese, praktik për njohurit e fituara.
Kategoritë e kostove për produktin, Identifikimi, analiza
dhe kalkulimi i kostove te prodhuese dhe industrive tjera.
Analiza dhe kalkulimi i kostove te prodhimtarisë,
marketingut,shërbimeve, administratës dhe stafit ne
ndërmarrje. Programi i kësaj lënde do ti njoftoi edhe me
kostot jo-prodhuese dhe ndikimi i tyre ne rezultatin final
financiar te ndërmarrjes.
Njohurit e fituara përmes kësaj lënde, kanë për qëllim qe
studentët të përfitojnë dijen mbi konceptin e menaxhimit
dhe analizimit te kostove dhe kalkulimin e tyre ne
ndërmarrje.
Do të njoftohen me analizën e kostove, strukturën dhe
klasifikimin e tyre, kostot direkte dhe indirekte ne proces
te prodhimit dhe ndikimi i tyre ne rezultatin financiar final
për marrjen e vendimeve afariste në ndërmarrje.
Përmes shembujve dhe detyrave praktike do të arrijnë
përllogaritjen te mënyrës se kalkulimit te kostove ne
industrinë e prodhimtarisë dhe shërbimeve. Po ashtu do te
njoftohen me analizën e kostove margjinale, mesatare,
periodike dhe si ndikojnë ato ne afarizmin dhe vendimet
menaxheriale.
Pas përfundimit të lëndës, studenti duhet të jetë në gjendje
të arrijë:

Qëllimet e lëndës:

Rezultatet e pritura të nxënies:

@ushaf.net
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Të këtë njohuri me të avancuara për kostot dhe analizimin e
tyre gjate aktivitetit te punës ne ndërmarrje,
Te përllogaritë kostot margjinale, mesatare, periodike dhe si
ndikojnë kostot ne afarizmin e ndërmarrjes,
Analizimi dhe kalkulimi rreth të te gjitha llojeve të kostove
ne ndërmarrje,
Te kalkulimit te kostove margjinale, mesatare, periodike dhe
si ndikojnë kostot ne afarizmin e ndërmarrjes,
kalkuluar dhe identifikuar kostot direkte dhe indirekte ne
ndërmarrje,
Te mbikëqyrë analizën e nivelit te kostove,
Shkathtësi për te zgjedh problemet me shpenzime te tepërta
te ndërmarrjes,
Kompetent dhe pjesëmarrës aktiv ne ekipin mbikëqyrës te
shpenzimeve ne ndërmarrje,
Për te kryer një analizë për nivelin e pjesmarjes se kostove
ne produktin e plasuar ne treg nga ndërmarrja,
Te udhëheq me ekipin mbikëqyrës për kostot ne
ndërmarrjes,

Kontributi në ngarkesën e studentit (gjë që duhet të korrespondojë me rezultatet e të nxënit
të studentit)
Aktiviteti
Orë
Ditë/javë
Gjithsej
Ligjërata
Ushtrimet teorike laboratorike/detyra
Punë praktike
Kontaktet me mësimdhënësit – konsultimet
Ushtrime në terren
Kollokiume – seminare
Detyra të shtëpisë
Koha e studimit vetanak të studentit (në
bibliotekë ose në shtëpi)
Përgatitja përfundimtare në provim
Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuiz,
provim final)
Punimi, projektet, prezantim i punimit, etj
Totali

Metodologjia e
mësimdhënies ( dhe
mësimnxënies)

3

15

45

1

15

15

1
2
1

10
1
15

10
2
15

2

4

8

1

5

5
100

Ligjërata interaktive me studente lidhur me temat e ligjëruara,
orientimi ne shtjellimin e materialit duke mare raste studimi te
cilat do te diskutohen ne grup, mësimi duke u bazuar ne një
problem te paraqitur, prezentimi i studenteve per Raste studimi,
Punime seminarik-shkencore, Ese apo Hulumtim.
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Metodat e vlerësimit
(kriteret e kalueshmërisë)

70 pikë – nga provimi final i cili do te jete i organizuar me
minimum 7 pyetje me shkrim/goje, ne 3-4 pyetje do jen teorike
qe do te kërkohen përgjigjeje analitike dhe 3- 5 pyetje do te jenë
me detyra.
20 pike – angazhimi ne ligjërata,
10 pikë – Punimi i studentit dhe diskutimi interaktiv për: Rast
studimi, Punimi seminarik-shkencor, Ese apo Projekt hulumtues.

Mjetet e konkretizimit – TI

Përdorimi i tabelës, Interneti, wireless, kompjuteri, projektori,
Power point, etj.

Raporti ndërmjet pjesës
teorike dhe praktike të
studimit

70% Teori dhe detyra
20% Angazhim i studentit gjatë Ligjëratave zgjidhje analitike te
detyrave dhe problemeve te shtruara
10% Praktik duke inkorporuar punimin analitik te studentit i cili
mund te jete: Raste studimi, Punim seminarik-shkencor, Ese apo
Projekt hulumtues,

Literatura
Literatura bazë

Literatura shtesë

1. Skender Ahmeti Prof.Dr– “Kontabiliteti i Kostos” – Prishtinë
2018,
2. Skender Ahmeti Prof.Dr– “Kontabiliteti i Menaxhmentit” –
Prishtinë 2018
3. Horngren, Datar, Rajan “Cost Accounting”, Ed.15, USA, 2015

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

Ligjërata që do të zhvillohet
Prezantimi – njoftimi i studenteve me syllabusin e lëndës,
Përshkrimi (prezantimi) i lëndës
Kontabiliteti i kostos në mjedisin biznesor
Konceptet bazike mbi kostot. Rrjedhae kostove të prodhimit
Kontabiliteti për materialin. JIT (Just in time). Llogaritja e OEQ
(Economic Order Quantity)
Kontabiliteti për punën. Kontrolli i kostove të punës
Kontabiliteti për kostot indirekte të prodhimit. Metoda e kostove
të punës direkte. Metoda e orëve të punës direkte. Metoda e orëve
të makinës
Testi i parë
Alokimi i kostove të departamenteve mbështetëse  Alokimi i
kostove të departamenteve mbështetëse tek departamentet
prodhuese
Alokimi i kostove në departamentet shërbyese dhe prodhuese.
Metoda direkte. Metoda e shkallëzuar. Metoda e ndërsjellë
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Alokimi i kostove tek departamentet shërbyese
Alokimi i kostove: Produktet e lidhura dhe nënproduktet
Jorelevanca e kostove të lidhur për vendimmarrje
Njësitë me defekte, njësitë e ripunuara dhe skrapi Kosto e
proceseve dhe njësitë me defekte
Njësitë me defekte, njësitë e ripunuara dhe skrapi  Kostot për
Java e katërmbëdhjetë
porosinë dhe njësitë me defekte
Testi i dytë
Java e pesëmbëdhjetë
Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes
Studenti është i obliguar t’i vijojë ligjëratat më rregull dhe të ketë sjellje korrekte nda j kolegëve
dhe stafit të Universitetit, mbajtja e qetësisë dhe angazhimi interaktiv gjatë ligjëratave dhe
ushtrimeve është e obligueshme.
Java e dhjetë
Java e njëmbëdhjetë
Java e dymbëdhjetë
Java e trembëdhjetë
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