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                          UNIVERSITETI “KADRI ZEKA” UNIVERSITY 

                       Zija Shemsiu, 60000, Gjilan, Kosovë 

                       www.uni-gjilan.net    tel: 0280-390-112 
 

SYLLABUS 
 

Lënda:  MENAXHMENTI FINANCIAR 
Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti Ekonomik 

Titulli i lëndës: Menaxhmenti Financiar 

Niveli: Bachelor  

Statusi lëndës:  Zgjedhore 

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

Numri i orëve në javë: 2 + 1 

Vlera në kredi – ECTS: 6 

Koha / lokacioni: Ligjërata 

Mësimdhënësi i lëndës:  Prof.Ass. Dr. Refik Kryeziu,  

Asistent: Mr.sc Arben Sahiti 

Detajet kontaktuese:  044-230-972.    refik_kryeziu@hotmail.com 

 

Qëllimet e lëndës:   

Kursi ka për qëllim tu ofrojë njohuri mbi:  

- Konceptet e funksionimit të financës së firmës.  

- Për të kuptuar çështjet me menaxhimin e financës, sektorin financiar, 

pozitën e firmës, ne kontekstin e zhvillimit të saj.  

Roli, ndikimi dhe detyrat e menaxherit financiar në zhvillimin e 

financave të firmës Roli i financave dhe i menaxherit financiar në 

firmë. 

- Funksionet themelore të financës në firmë, që kanë të bëjnë me 

investimet, financimin dhe dividendin; 

- Karakteri shkencor i menaxhmentit financiar dhe etapat themelore të 

zhvillimit të kësaj shkence; 

- Roli dhe rëndësia e menaxhmentit financiar në varshmëri nga format e 

organizimit të firmave; 

- Të identifikohet roli i veqantë i faktorëve të mjedisit në pozitën e 

firmës dhe në menaxhmentin financiar; 

- Prezantimi i detyrave themelore të menaxhmentit financiar; 

Shtjellohen financat në strukturën organizative të firmës. 

 

Rezultatet e 

pritura të nxënies: 

Pas përfundimit do të jenë në gjendje: 

 

1.Të merrni mësime me situatën menaxhimit të financës duke përdor 

modelet në praktikë, 

2.Të vlerësoni efektin e menaxhimin e financës në zhvillimin e firmë, 

3.Ndërlidhjen e financës së  firmës me instiucionet shtetërore. 
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Kontributi nё ngarkesёn e lëndës(tё korrespondojë me rezultatet e tё nxёnit tё studentit) 

Aktiviteti  Orë Ditë/javë Gjithsej 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime teorike/laboratorike 1 15 15 

Kontaktet me 

mësimdhënësin/konsultimet 

10 min 15 2.5 

Kollokfiume, seminare 2 1 2 

Koha e studimit vetanak të studentit (në 

bibliotekë ose në shtëpi) 

6 15 90 

Përgatitja përfundimtare për provim 5 1 5 

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 

(150 : 25 = 6) 

 

Metodologjia e 
mësimdhënies:   

Lënda organizohet në formë të ligjeratave, aplikohet metoda e 

shpjegimit të temave dhe metoda interaktive, do ketë ushtrime, punime 

seminarike, diskutime rreth funksioneve të bankave dhe politikës 

menaxhuese të tyre. Do të ketë dhe konsultime me student.  

  

Metodat e 
vlerësimit: 

Vlerësimi i parë:  

Vlerësimi i dytë  

Vijimi i rregullt  

Total: 

45% 

45% 

10% 

100% 

 

Literatura  

Literatura bazë:   Isa Mustafa, Menaxhimi Financiar (2007) Riinvest, Prishtinë. 

Literatura shtesë:   Halit XHAFA, DREJTIMI FINANCIAR, 2010. Tiranë. 

Materiale te ndryshme nga Ligjeratat:  

- Burime elektronike 

 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Studenti është i obliguar të vijojë ligjëratat dhe ushtrimet.  

Plani i dizajnuar i mësimit: 

Javët Ligjërata që do të zhvillohen 

Java e parë: Syllabusi - Fillet e para të bankave 

Java e dytë: QËLLIMI DHE DETYRAT E FINANCAVE 

Java e tretë: ORGANIZIMI I FIRMAVE 

Java e katërt: MARRJA E VENDIMEVE MBI FINANCIMIN 

Java e pestë:   VLERA Në KOHË E PARASË 

Java e gjashtë ANALIZA FINANCIARE 

Java e shtatë:   Kollokviumi i parë 

Java e tetë:   PLANIFIKIMI FINANCIAR 

Java e nëntë:   BUXHETIMI I KAPITALIT-INVESTIMET 

Java e dhjetë: RISKU DHE MENAXHIMI I TIJ 

Njëmbëdhjetë: FINANCIMI AFTASHKURTER DHE AFATMESEM 

Dymbëdhjetë:   FINANCIMI AFATGJATE 

Trembëdhjetë:     KOSTOJA E KAPITALIT 

Katërmbëdhjetë POLITIKA E DEVIDENTIT 

Pesëmbdhëjetë:    Kollokviumi i dytë 
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Kodi e mirësjelljes vlen si për studentët ashtu edhe për mësimdhënësit. 

  

Shkeljet e integritetit akademik përfshijnë veprimet në vijim:  

 

 

 

 rrejshme në lidhje me mësimin apo provimin.  

 
 
 


