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SYLLABUS  
Lënda:    Financat e Korporatave 
 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti Ekonomik /Departamentet/Programet e studimit:  
Banka, Financa dhe kontabilitet  

Titulli i lëndës: Financat e Korporatave 

Niveli: Bachelor  

Statusi lëndës: Obligative  

Viti i studimeve: viti i II-të, semestri i VI-të 

Numri i orëve në javë: 2 + 1 

Vlera në kredi – ECTS: 6 

Koha / lokacioni:                                
                                 
                                

  
 

 

Mësimdhënësi i lëndës: Prof.Ass.Dr. Arben Mustafa 

Detajet kontaktuese:   

 

Përshkrimi i lëndës Financat e korporatave përfshin financat e bizneseve të mëdha-
korporatave, si biznese specifike dhe të organizuara si shoqëri 
aksionare. 

Qëllimet e lëndës: Qëllim kryesor i këtij moduli është që studentët të njihen me: 
 

- Të pajisë studentët me njohuritë themelore mbi Financat e 
korporatave dhe menaxhimin financiar të korporatave; 

- Të aftësojë studentët për analizën dhe njohjen e problemeve 
të korporatave në kushtet bashkëkohore të afarizmit dhe të 
konkurrencës gjithnjë në rritje; 

- Të mundësojë zbatimin e njohurive të fituara edhe në 
rrethanat aktuale të afarizmit të ndërmarrjeve të mëdha, pasi 
principet e afarizmit të korporatave janë shumë të ngjashme 
me afarizmin dhe menaxhimin e financave të ndërmarrjeve 
të tjera; 

- T’i aftësojë studentët për ballafaqimin me problemet 
praktike dhe të mundësojë zgjidhjen e atyre problemeve 
duke u bazuar në njohuritë e fituara gjatë vijimit të kësaj 
lënde. 
 

Rezultatet e pritura të 
nxënies: 

 Në përfundim të ciklit të ligjëratave nga kjo lëndë, studentët 
duhet të jenë të aftë: 

- Të kuptojnë afarizmin e korporatave dhe menaxhimin 
financiar të korporatave;  

- Të kuptojnë afarizmin e korporatave dhe menaxhimin 
financiar të korporatave; 
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- Të analizojnë drejt problemet praktike të korporatave dhe të 
njohin problemet me të cilat ato ballafaqohen; 

- Të jenë në gjendje që njohuritë e fituara t’i aplikojnë në 
afarizmin e ndërmarrjeve; 

- Të bëjnë planifikimin financiar afatshkurtër dhe afatgjatë 
dhe të përpilojnë pro-forma Raportet financiare, duke 
siguruar kështu një kontakt të afërt me praktikën e 
ndërmarrjeve; 

- Të bëjnë llogaritjen e Cash flow dhe treguesve të tjerë 
financiar, si dhe llogaritjen e tatimeve në bazë të metodave 
që përdoren në vendet e zhvilluara të Evropës; 

Kontributi nё ngarkesën e studentit (duhet tё korrespondojë me rezultatet e tё nxënit tё 
studentit) 

Aktiviteti  Orë Ditë/javë Gjithsej 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime teorike 1 15 15 

Kontaktet me mësimdhënësin / 
konsultimet 

10 min 15 2.5 

Kollokfiume,seminare 4 2 8 

Detyra të  shtëpisë 1 15 15 

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

3 15 45 

Përgatitja përfundimtare për provim 3 10 30 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, 
provim final) 

2 2 4 

Projektet, seminare, prezantimet ,etj 
  

30 min 1 0.5 

Totali    150 orë = 6 ECTS 

Vërejtje: 1 ECTS /Kredi = 25 orë mësimore angazhim. 
Lënda i ka 6 ECTS / Kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 150 orë (150:25=6 
ECTS) 

 

Metodologjia e 
mësimdhënies:   

Mësimdhënia në këtë lëndë është e përqendruar në ligjërata dhe 
ushtrimin e detyrave në grup dhe në shtëpi. Metoda e punës dhe 
shpjegimit dhe do të përqendrohet në:  
- Dy (2) orë në javë ligjërata interaktive me pjesëmarrje të 

studentëve në procesin e mësimit, me prezantime individuale e 
grupore, analiza dhe diskutime në klasë etj. 

- Një (1) orë në javë ushtrime, diskutim grupore përmes analizave 
dhe rasteve të studimit apo detyrë (për orën e ushtrimeve) me 
qëllim te zhvillimit te aftësive dhe shkathtësive te tyre. 

 

Metodat e vlerësimit:  Testi i parë: 50  pikë 
Testi i dytë: 50 pikë 
Vijimi i rregullt dhe aktiviteti në klasë: 1-10 pikë  
 

Vlerat e pikëve: 
Provimi ka 100 pikë. 
50-60 = 6; 61-70 = 7; 71-80 = 8; 81-90= 9; 91-100 = 10 
Pikët nën 50 nuk mbërrijnë notën kaluese. 
 

Literatura  

Literatura bazë:   1. Prof.Dr.Gazmend Luboteni, Financat e korporatave, Prishtinë, 
2007 
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Literatura shtesë:    
1. Brealey, Myers&Marcus: Fundamentals of Corporate Finance, 

International Edition, McGraw-Hill, Boston 2001.  

 

2. Brealey, Myers: Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, 

New York-Boston, 2001.  

 

 
 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Studenti është i obliguar të vijojë ligjërata dhe ushtrime. Plagjiatura dhe kopjimi në provime janë të 
dënueshme sipas statutit dhe rregulloreve të tjera të universitetit. Kodi e mirësjelljes vlen si për 
studentët ashtu edhe për mësimdhënësit. 

 
 
 

Plani i dizajnuar i mësimit:   

Java Ligjërata që do të zhvillohet 

Java e parë: Prezantimi  i lëndës / Syllabusi  
Hyrje në financat e korporatave 

Java e dytë: Roli I menaxherit financiar 

Java e tretë: Sistemi financiar dhe ekonomia  

Java e katërt: Institucionet financiare-institucionet e tregut të letrave me vlerë 

Java e pestë:   Institucionet financiare kontraktuese dhe institucionet financiare të 
Qeverisë 

Java e gjashtë: Afarizmi i bankave 

Java e shtatë:   Raportet financiare të korporatave  

Java e tetë:   Testi i I-rë 

Java e nëntë:   Tatimet e korporatave 

Java e dhjetë: Vlera dhe vlera e tashme 

Java e njëmbëdhjetë: Rreziku dhe kthimi 

Java e dymbëdhjetë:   Buxhetimi i kapitalit 

Java e trembëdhjetë:     Vendimet financiare dhe efikasiteti I tregut 

Java e katërmbëdhjetë:   Politika e dividendave dhe struktura e kapitalit 

Java e pesëmbëdhjetë:    Testi i II-të   

  


