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SYLLABUS  

Lënda:    Bankat dhe Afarizmi Bankar 

 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti Ekonomik  

 

Titulli i lëndës: Bankat dhe Afarizmi Bankar 

Niveli: Bachelor 

Statusi lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: III-të Sem.5 

Numri i orëve në javë: 2+1 

Vlera në kredi – ECTS: 6 

Koha / lokacioni:  

 

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

Detajet kontaktuese:  arben.mustafa@uni-gjilan.net 

 

Përshkrimi i lëndës Kjo lëndë i trajton temat që janë të rëndësishme për 

menaxhimin e institucioneve financiare në një mjedis 

ndërkombëtar që po ndryshon mjafte shpejte. Pas 

përfundimit të suksesshëm të lendes, studenti duhet të jetë 

në gjendje për të kuptuar rolin e institucioneve financiare në 

ekonomi, të shpjegojë pse bankat janë unike, dhe për këtë 

arsye meritojnë vëmendje të veçantë, për të kuptuar 

themelet analitike themelore të menaxhimit të 

institucioneve financiare, të jenë në gjendje të përdorin ato 

për të analizuar çështje të rëndësishme financiare, duke 

përfshirë edhe krizën financiare; të jene te familjarizuar me 

teknikat e menaxhimit të riskut për të trajtuar rreziqet e 

ndryshme me te cilat ballafaqohen bankat dhe institucione e 

tjera financiare. 

Qëllimet e lëndës: Qëllimi i kësaj lënde është të japë studentëve njohuri  të 

gjerë dhe 

të thellë në lidhje me fushat që mbulojnë aspekte me 

rëndësi jetike te një banke në lidhje me financimin, 

kontabilitetin dhe kontrollin. Lënda do të nxjerr ne pah mbi 

sektorin financiar, rregulloret e tij, dhe në veçanti do të japë 

jap njohuri ndaj bankës si një organizatë. 

Pas përfundimit me sukses të lendes studenti do të jetë në 
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gjendje për të kuptuar: 

- Mjedisin e biznesit të bankave, 

- Zhvillimin historik te industrisë bankare, 

- Rregulloret që ndikojnë në banka dhe se si janë 

zhvilluar ato, 

- Çështje themelore të kontabilitetit financiar në një 

bankë, 

- Çështjet strategjike në sektorin bankar, 

Me pak fjale: për të kuptuar situatat/rrethanat minimale një 

banke dhe për ti analizuar atë nga këndvështrime të 

ndryshme 

 

Rezultatet e pritura të 

nxënies: 

 Pas përfundimit të kësaj lende, studentët duhet të jenë në 

gjendje të: 

- Shpjegojnë evolucionin bankar, strukturën 

organizative të bankave, dhe si legjislacioni bankar 

dhe rregulloret e tjera  kanë ndikuar në veprimtarinë 

e kompanive financiare te sotme. 

- Analizimi institucionet financiare në aspektin e 

identifikimit të rrezikut, matjen e rrezikut dhe 

kontrollit dhe efektin e rrezikut ne profitabilitetin 

dhe rritjen e tyre.  

- Te kuptojnë pse një duhet te arrihet nje ekuilibër në 

mes likuiditetit dhe profitabilitetit. 

- Te identifikojnë trendët kryesore qe ndikojnë ne 

industrinë e shërbimeve bankare. 

Analizimi dhe krahasimi i performancës, marrja e 

vendimeve investive, dhe të sigurojnë një arsyetim për 

vendimin e tyre. 

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 
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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:   

Ligjërata interaktive që mbulojnë aspekte të veçanta teorike 

të lendes. 

- Zgjidhjen e problemeve dhe teste me shkrim 

- Analize e rasteve studimore. 

 

Metodat e vlerësimit: -  Testi i parë: 45  pikë 

- Testi i dytë: 45 pikë 

Vijimi i rregullt dhe aktiviteti në klasë: 1-10 pikë 

Literatura  

Literatura bazë:   Prof.Dr.Gazmend Luboteni, Financat e korporatave, 

Prishtinë, 2007 

Literatura shtesë:    

 

 

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: Hyrje në afarizmin bankar 

Java e dytë: Bankat bashkëkohore dhe rreziku afarist 

Java e tretë: Organizatat financiare ndërkombëtare 

Java e katërt: Sistemet bankare në vendet e zhvilluara 

Java e pestë:   Sistemet bankare në vendet e tranzicionit 

Java e gjashtë: Politika afariste e bankave. Parimet e afarizmit bankar. 

Java e shtatë:   Test i parë 

Java e tetë:   Politika e normës së kamatës 

Java e nëntë:   Kreditimi me afat të shkurtër dhe të gjatë 

Java e dhjetë: Politika e formimit të mjeteve në banka 

Java e njëmbëdhjetë: Bilanci i bankave 

Java e dymbëdhjetë:   Punët bankare (pasive, aktive dhe neutrale) 

Java e trembëdhjetë:     Qarkullimi i pagesave me botën e jashtme 

Java e katërmbëdhjetë:   Marketingu në afarizmin bankar 

Java e pesëmbëdhjetë:    Test i dytë 

  


