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SYLLABUS 
Lënda:  MENAXHMENTI BANKAR 

 
Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti Ekonomik 

Titulli i lëndës: Menaxhmenti Bankar 

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: 5 

Koha / lokacioni: UKZ 

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

Asistent: Mr.sc Fatlum Morina 

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

 

Qëllimet e 

lëndës: 

 Qëllimi kryesor është se studentët të jenë në gjendje të mësojnë, të 

analizojnë dhe të studiojnë për funksionimin e sistemit banker dhe rreth 

politikës së menaxhimit të tyre: 

 

- Në rend të pare studentët do të pajisen me njohuri themelore: 

   - Mbi menaxhimin e bankave dhe rrethanat që i përcjellin ato;  

   - Identifikimin e problemeve të bankave në kushtet bashkëkohore të 

afarizmit të bankave, 

   - Shtimit të konkurrencës gjithnjë në rritje të tyre;  

   - Me problemet me të cilat ballafaqohen bankat dhe sfidat që 

    kanë menaxherët rreth menaxhimit të tyre. 

    - Identifikimi, njohja sa më mirë dhe produktet dhe shërbimet që 

ofrojnë bankat për klientët e tyre. 

- T’i aftësojmë studentët për të u ballafaquar me:   

   - problemet praktike rreth menaxhimit të afarizmit të bankava të nivelit 

të ndryshëm.  

   - zgjidhjen e atyre problemeve që kanë bankat duke u bazuar në 

njohuritë që i marrin gjatë ligjëratava dhe ushtrimeve. 

 

Rezultatet e 

pritura të 

nxënies: 

  

Në përfundim të programit të lëndës, të ciklit të ligjëratave studentët do të 

jenë në gjendje të përfitojnë njohuri të bollshme për politiken 

menaxheriale të bankave:  

 

-  Të kuptojnë për kapitalin, funksionet e kapitalit të bankave dhe 

shërbimet të cilat i kryejnë,  
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- Të kuptojnë për menaxhimin financiar të bankave;  

- Të kuptojnë për likuiditetin dhe pozite likuide të bankave: 

- Të mësojnë për veprimtarinë kreditore të bankave dhe ndikimin dhe 

rolin e tyre në zhvillimin e ekonomisë. 

- Të mësojnë për politikë e menaxhimit të kredive të bankave afariste dhe 

në mënyren praktike të analizojnë dhe të i trajtojnë me problemet me të 

cilat ballafaqohen;  

 

 

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 4 2 8 

Koha e studimit vetanak të studentit 

(në bibliotekë ose në shtëpi) 

4 15 60 

Përgatitja përfundimtare për provim 1 1 1 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, 

provim final) 

2 4 8 

Projektet, seminare, prezantimet ,etj 30 min 1 0.5 

Totali  

 

  125 orë = 5 ECTS 

(125 : 25 = 5) 

 

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 edhe konsultime me student rreth kësaj 

sfere.  

                                             ose 

Metodat e 
vlerësimit: 

Vlerësimi i parë:  

Vlerësimi i dytë  

Vijimi i rregullt  

Seminare 

Total: 

40% 

40% 

10% 

10% 

100% 

45% 

45% 

10% 

   - 

100% 

 
 
 
 

Literatura  

Literatura bazë:   Prof. Dr. Gazmend Luboteni,  Menaxhmenti bankar, Prishtinë, 2008.  

Literatura shtesë:   Prof. Dr. Gazmend Luboteni, Bankat dhe afarizmi bankar, Prishtinë, 

2006.  

Peter Rose, Commercial Bank Management, McGraw-Hill, Iwin, 

Boston, 2002. 

Plani i dizajnuar i mësimit: 

Javët Ligjërata që do të zhvillohen 

Java e parë: Syllabusi - Fillet e para të bankave 

Java e dytë: Bankat bashkëkohore  

Java e tretë: Bankat dhe shërbimet e tyre 
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Studenti është i obliguar të vijojë ligjëratat dhe ushtrimet.  

Kodi e mirësjelljes vlen si për studentët ashtu edhe për mësimdhënësit. 

  

Shkelja e integritetit akademik përfshinë një këti veprime në vijim:  

 

 

 

 rrejshme në lidhje me mësimin apo provimin.  
 
 
 

Java e katërt: Kapitali i bankës afariste dhe menaxhmenti 

Java e pestë:   Menaxhmenti financiar i bankave afariste 

Java e gjashtë Menaxhimi i likuiditetit 

Java e shtatë:   Kollokviumi i parë 

Java e tetë:   Funksionet e kapitalit te bankes 

Java e nëntë:   Menaxhmenti i pozites likuide 

Java e dhjetë: Menaxhimi i te ardhurave 

Njëmbëdhjetë: Kredite konsumuese 

Dymbëdhjetë:   Veprimtaria kreditore e bankave 

Trembëdhjetë:     Likuiditeti optimal i bankave 

Katërmbëdhjetë Qeverisja e politikes kreditore 

Pesëmbdhëjetë:    Kollokviumi i dytë 


