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Formular për SYLLABUS të Lëndës 
 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti Ekonomik 

Titulli i lëndës:  Menaxhimi i Riskut dhe Sigurimet 

Niveli:  Bachelor 

Statusi lëndës:  Obligative 

Viti i studimeve:  III sem 6 

Numri i orëve në javë:  2+2 

Vlera në kredi – ECTS:  5 

Koha / lokacioni:  

Mësimëdhënësi i lëndës: Dr. Gëzim Tosuni 

Detajet kontaktuese:  gezim.tosuni@uni-gjilan.net 

Asistent  MSc. Arbana Sahiti 

Detajet Kontaktuese   

 

 
 

 
Përshkrimi i lëndës 

Menaxhimi i Riskut dhe Sigurimet, ofron njohuri 
themelore mbi riskun, aplikimet dhe përzgjedhjen e 

sigurimeve, trajton identifikimin e riskut sipas 

llojeve, matjen, menaxhimin dhe sigurimin e riskut. 
Shtjellon menaxhimin e riskut të individëve, 
institucioneve, ndërmarrjeve, korporatës dhe pasurisë 

së aksionarëve. 

 
 
 

Qëllimet e lëndës: 

Gjatë kursit do të spjegohet për paraqitjen, 
identifikimin, matjen, mënyrat e menaxhimit të riskut 
në ndërrmarrje, korporata, menaxhimin e riskut 
financiar, operativ, të interesit, të kredisë, si dhe 

politikat strategjike për të zbutur riskun. Gjithashtu 

kursi ofron njohuri mbi: Sigurimin e riskut, sigurimet 
jetësore, shëndetësore, të pronës dhe shpërndarjen e 

riskut dhe përgjegjësive. 

 
 
 
 
 

Rezultatet e pritura të nxënies: 

Pas përfundimit të kësaj lënde, studentet do të jetë në 

gjendje që të: 
1. Prezantojnë njohuritë e përgjithshme mbi nocionin e 

menaxhimit të riskut dhe sigurimet; 
2. Njohin llojet e risqeve dhe konceptimin e procesit të 

menaxhimit të riskut; 
3. Zgjerojnë  njohuritë  për  mënyrat  e  vlerësimit  të 

risqeve dhe sigurimin e tyre; 
4. Thellimin e njohurive për përcjelljen dhe klasifikimin 

e risqeve; 
5. Thellimin   e   njohurive   për   menaxhimin   e   riskut 

përmes sigurimeve, etj. 
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Kontributi nё ngarkesёn e studentit 
(duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё nxёnit tё 

studentit) 
Raporti teori / praktikë 

 
 
Orë 

Ditë/javë   
Ngarkesa e 
studentit në 
ETCS 

Learing 
outcomes / 
Rezultatet e 
pritura të 
nxënies: 

Ligjërata 2 15 javë  = 30 1,2,4  

Ushtrime teorike/laboratorike 2 15 javë  = 30 3,4  

Kontaktet me mësimdhënësin/konsultimet 2 10 javë  = 20 1,2,3,4  

Kollokfiume,seminare 3 3 ditë     =   9 1,2,3,4  

Detyra të  shtëpisë 1 3 ditë     =   3 3,4  

Punë praktike / / / 

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

1 15 javë  = 15 1,2,3,4  

Përgaditja përfundimtare për provim 3 3 ditë     =  9 1,2,3,4  

Koha e kaluar në vlerësim (teste,kuiz,provim final) 4 4 ditë     = 16 1,2,3,4  

Projektet,prezentimet ,etj  1 8 ditë     =   8 1,2,3,4  

Totali  5 ECTS*25 =125 orë  
 

Vërejtje: 1 ECTS kredi = 25 orë angazhim,  p.sh. nëse lënda i ka 5 ECTS, kredi studenti duhet të 
ketë angazhim gjatë semestrit 125 orë. 

 

 

Metodologjia e mësimëdhënies: Mësimdhënia do të zhvillohet përmes ligjëratave 
interaktive dhe angazhimit në projekte hulumtuese. 

  

Metodat e vlerësimit: Në përputhje me statusin e UKZ 
Testi  I:  35% 
Testi II:  35% 
Ose 
Provimi me shkrim: 70% 
Vijueshmëria: 5% 
Prezantimi/Seminari: 15% 
Aktiviteti konstruktiv në ligjërata/ushtrime: 10% 

Literatura 
 

 

 

 
Literatura bazë: 

Njohuritë bazë për riskun dhe drejtimin e tij, Orfea 

Dhuci, Tiranë, 2011. 
Risk Management and Insurance, Scott Harrington & 

Gregory R.Niehaus. Second Edition, 2004, McGraw-Hill 
Companies, New York. 
Operational Risk Management, Imad A. Moosa, 
PALGRAVE MACMILLAN, Houndmills, Basingstoke, 
Hampshire RG21 6XS and 175 Fifth Avenue, New York , 
2007 
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Literatura shtesë: 

Asset and Risk Management, Louis Esch, Robert Kieffer 
and Thierry Lopez, Edition by John Wiley & Sons Ltd, 
The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex 

PO19 8SQ, England, 2005. 
Value and Risk Management A guide to best practice, 
Michael Dallas, MA (Cantab), MICE, FIVM, Editorial 
offices: Blackwell Publishing Ltd, 9600 Garsington Road, 
Oxford OX4 2DQ, UK, 2006 

Plani i dizejnuar i mësimit: 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: Njohuritë dhe qasjet në definimin e riskut 

 Java e dytë: Nocionet lidhur me riskun  

Java e tretë: Klasifikimi i risqeve  

Java e katërt: Llojet e risqeve të pastra  

Java e pestë: Nocioni, rëndësia dhe qëllimi i menaxhimit të riskut  

Java e gjashtë: Fazat e procesit të menaxhimit të riskut  

Java e shtatë: Metodat për menaxhimin e riskut 

 Java e tetë: Testi i parë vlerësues (Kolokfiumi 1) 

Java e nëntë: Risqet dhe dëmet në kushtet e globalizimit dhe ndryshimeve klimatike 

Java e dhjetë: Përkufizimi dhe menaxhimi i riskut financiar 

Java e njëmbedhjetë: 
Menaxhimi i riskut të tregut 

 Java e dymbëdhjetë: Menaxhimi i riskut të portofolit 

Java e trembëdhjetë: Menaxhimi i riskut nëpërmjet sigurimit 

Java e katërmbëdhjetë: Sigurimi i pronës, profesionit, jetës, etj. 

Java e pesëmbëdhjetë: Testi i dytë vlerësues (Kolofiumi 2) 

 Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Sipas Rregulloreve të UKZ 
 


