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Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 
Lënda “Menaxhimi i Financave të 
Korporatave” ka për qellim që tu 
ofrojë studentëve njohuri lidhur me 
konceptet, rolin, detyrat dhe fushat e 
vendimmarrjes të menaxherëve të 
financave të korporatave. 

Pas përfundimit të kursit, studentët: 
- do të kenë njohuri për format ligjore të organizimit të 

ndërmarrjeve dhe mënyrën e organizimit të korporatave, 
- do të dinë ta llogarisin ndryshimin e vlerës së parasë në kohë, 
- do të dinë të analizojnë dhe konstatojnë gjendjen financiare në të 

cilën gjendet korporata, 
- do të kenë aftësi dhe shkathtësi që të marrin vendime dhe 

veprime të duhura financiare, 
- do të kenë aftësi dhe shkathtësi që t’i vlerësojnë projektet 

investuese dhe të marrë vendime të 
duhura investuese, 

- do të dinë së prej cilave burime financiare mund ta financojë 
korporatën, 

- do të dinë ta menaxhojë rrezikun financiar të korporatës, 
- do të dinë ta menaxhojë mirë kapitalin punues neto të 

korporatës etj. 

mailto:halilkukaj@yahoo.com


• Format e mësimdhënies dhe mësim nxënies 

Ligjërata interaktive, ushtrime, diskutime, punime seminarike, etj. 

• Kushtet për realizimin e temës mësimore: 

Salla e pajisur me mjete konkretizuese (kompjuter dhe projektor) dhe me mundësi të errësimit të sallës. 

• Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 
Vlerësimi bëhet me anë të testit, kurse nota 
përfundimtare përbëhet prej katër komponentëve: 
- Pjesëmarrja dhe aktiviteti në orë: 1-10 pikë 
- Kolokuiumi Parë: 1- 30% ( 1 - 30 pikë) 
- Punimi seminarik: 1 – 10% (1 – 10 pikë) 
- Provimi final: 1- 60 % (1 - 60 pikë) 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare  
91 - 100 10 ( ECTS – A)  
81 – 90 9 ( ECTS - B)  
71 – 80 8 ( ECTS - C)  
61 – 70 7 ( ETCS - D)  
51 – 60 6 ( ETCS - E)  
40 - 50  5* ( ETCS – FX)  

Obligimet e studentit: 
Ligjërata: 

• Pjesëmarrja dhe aktiviteti në orët e 
ligjëratave 

• Punimet seminarike 
• Pjesëmarrja në kolokuiume dhe provim 

Ushtrime: 
 
- Vijimi i orëve të ushtrimeve 
- Respektimi i kodit të mirësjelljes etj 

 
Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 
Ligjërata 3 15 45 
Punë praktike 8 2 16 
Konsultime me mësimdhënësin 1 9 9 
Vizita pune në teren 8 2 16 
Seminare 4 3 12 
Koha e studimit vetanak 2 3 6 
Përgatitja përfundimtare për provim 8 8 64 
Koha e kaluar në vlerësim (teste, provim, etj) 2 3 6 
Projekte, prezantime, etj 1 1 1 
Vërejtje: 1 ECTS kredi=25 orë angazhim,p.sh nëse lënda i ka 7 
ECTS kredi, studenti duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 175 
orë 

Ngarkesa 
totale: 

 
175 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 



 Hyrje: 
- Format ligjore të organizimit të 

ndërmarrjeve 
- Financat si funksion afarist i 

korporatës 
- Organizimi i financave të 

korporatës 
- Funksionet e menaxherëve 

financiar 
- Menaxheri financiar si agjent 

 Pyetje dhe diskutime  

 

2. Vlera e parasë në kohë: 
- Vlera e ardhshme e parasë 

 Ushtrime lidhur me llogaritjen e 
Vlerës së ardhshme të parasë 

 

3. Vera e tashme e parasë  Ushtrime lidhur me llogaritjen e 
vlerës së tashme të parasë 

 

4. Mjedisi Financiar  Pyetje dhe diskutime  

5. Analiza financiare: 
Pasqyrat Financiare 

 Ushtrime lidhur më përpilimin e 
pasqyrave financiare 

 

6. Raportet e analizës financiare  Shembuj të llogaritjes dhe të 
interpretimit të raporteve financiare 

 

7. Menaxhimi i riskut financiar  Pyetje dhe diskutime  
8. Kolokuiumi i parë  Përgatitjet për kolokuium  

9. Investimet  Shembuj të llogaritjes së treguesve të 
rentabilitetit të investimeve 

 

10. Burimet e financimit afatshkurtër  Pyetje, diskutime dhe ushtrime  

11. Burimet e financimit afatgjatë  Pyetje, diskutime dhe ushtrime  

12. Derivatet financiare: 
- Opsionet 
- Kontratat Fjuçers (futures) 
- Kontratat Forvard (forward) 

 Pyetje dhe diskutime lidhur me 
derivatet financiare 

 

13. - Analiza e pikave kritike dhe efekti i 
levës operative dhe financiare 
- Kostoja (Çmimi) e kapitalit 
- Politika e dividendit 

 Ushtrime për përcaktimin e pikës 
kritike dhe të levës 

 

14. Menaxhimi i kapitalit punues  Pyetje diskutime  

15. Testimi Përfundimtar  Përgatitje për testim  

LITERATURA: 
• Gazmend Luboteni, Financat e Korporatave, FE, Prishtinë, 2014. 
• Isa Mustafa, Menaxhmenti financiar, RIINVEST, Prishtinë, 2008. 
• Brealey, Richard, Myers, Markus, “Fundamentals of Corporate Finance”, McGraw-Hill, Boston, 2010. 



Vërejtje: 
• Studentët duhet të jenë të ndërgjegjshëm dhe ti respektojë rregullat e institucionit. 
• Duhet të respektojnë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe të jenë të vëmendshëm në orët e mësimit. 
• Duhet ta kenë ID kartelën me veti, kure testimit nuk mund ti nënshtrohet pa pas me veti ID kartelën. 
• Gjatë hartimit të punimeve, studenti duhet t'i përmbahet udhëzimeve të dhëna nga mësimdhënësi. 
• Në orët e testimit nuk lejohet përdorimi i telefonave mobil. 

 


