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prizren.com 
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Qëllimi studimor i lëndës Rezultatet e mësimit 
Ky kurs do t’i ndihmojë studentët 
pjesëmarrës të fitojnë shkathtësitë e 
nevojshme të gjenerojnë informata dhe dije 
për të kuptuar më mirë fenomenet relevante 
nga fushat e kontabilitetit financiar të 
avancuar. Gjatë ligjëratave, ushtrimeve dhe 
punëtorive studentët do të mësojnë si të 
gjejnë përgjigjet apo zgjidhjet përkatëse për 
çështje të rëndësishme të konsolidimit të 
pasqyrave financiare, të kombinimeve 
biznesore, ti mësojnë dhe demonstrojnë 
teknikat e konsolidimit, ti identifikojne 
transaksionet e fitimit të njësive ekonomike, 
aspektet ligjore të bashkimit apo 

Studentët që kryejnë me sukses këtë kurs do të 
aftësohen:  

1. të identifikojnë qartë  bizneset që 
kombinohen 

2. të shfrytëzojnë në mënyrë efektive 
literaturën shkencore  

3. të kuptojnë rëndësinë e investimeve në 
aksione 

4. të kuptojnë procedurat dhe teknikat e 
konsolidimit 

5. të identifikojnë transaksionet e fitimit mes 
njësive ekonomike 

6. të identifikojnë transaksionet në monedha 
të huaja 
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falimientimit të bizneseve et.Kursi do të 
sfidojë studentët për një studim të 
përshpejtuar dhe të disiplinuar.  

7. të kuptojnë kontabilitetin e njësive Mëmë-
Bijë, dhe Joint Venture të korporatave 

8. të jenë në gjendje të diskutojnë aspektet 
ligjore të shoqërive ne likuidim apo 
falimentim 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 
Ligjërata,ushtrime, qasje interaktive,konsultime, punim seminari, punë në grupe, etj. 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 
Literatura adekuate,përdorimi i mjeteve të TI dhe mjeteve tjera të konkretizimit. 
Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 
 
Pjesëmarrja aktive gjatë mësimit 
 
Punimi seminarik 
 
Provimi (mbi 60% të përgjigjeve të sakta) 
 
 
Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të 
katër kriteret e vlerësimit (Vijimi – 10%; Eseja – 
10%; Projekti - 30%; Provimi final – 50%) 
gjithsej 100% 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 
10% të pjesëmarrjes në 
notën përfundimtare. 

 

30% të pjesëmarrjes në 
notën përfundimtare 

 

60% të pjesëmarrjes në 
notën përfundimtare 

 

  
 51-60% - nota 6 

61-70              7 
71-80              8 
81-90              9 
91-100          10 

Obligimet e studentit: 
Ligjërata 
Studenti duhet të jetë i rregullt në ligjërata dhe 
ushtrime,të shfrytëzoj të gjitha mundësitë për 
nxënie të dijes,të përdorë literaturën e obliguar 
dhe më të gjerë,të jetë aktiv dhe të respektoj 
rregullat mbi shkollimin e lartë të etikës në 
mirësjellje dhe për bashkëpunim. 

 Ushtrime 

Studenti duhet të jetë aktiv në ushtrime dhe të 
reflektoj gatishmëri dhe dije për iniciativa,ide dhe 
demonstrim të njohurive të marra në ligjërata si 
dhe të përgatisë dhe prezantojë në klasë esen, 
projektin dhe aktivisht të merrë pjesë në vështrimin 
kritik të prezantuesve të tjerë. 

Ngarkesa e studentit për lëndën 
Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 
Ligjërata 3 15 45 
Ushtrim 2 15 30 
Ushtrime (pune praktike, ese, projekti, etj) 2 15  30 
Kontakte me mësimdhënësin/konsultime 1 15  15 
Detyra të shtëpisë 1 15  15 
Projekte, prezantime..etj. 1 15  15 
Koha e studimit vetanak 1 15  15 
Përgatitja përfundimtare për provim 1 9 9 
Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuize, provim final) 1 1 1 
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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 
Przantimi i syllabusit dhe  
Hyrje në kombinimet biznesore 3 

Pyetje për diskutim. 
2 

  
2. Investimet në aksione 

3 
Pyetje për diskutim dhe detyra. 

2 
  

3. Hyrje në pasqyrat financiare të 
konsoliduara 3 

Pyetje për diskutim dhe detyra. 

2 
  

4. Procedurat dhe teknikat e 
konsolidimit 3 

Pyetje për diskutim dhe detyra. 

2 
  

5. Transaksionet e fitimit mes njesive 
ekonomike – Inventaret 3 

Pyetje për diskutim dhe detyra. 
2 

  
6. Transaksionet e fitimit mes njesive 

ekonomike – Pasurit afatgjata 3 

Pyetje për diskutim dhe detyra. 

2 

  
7. Transaksionet e fitimit mes njesive 

ekonomike – Obligacionet 3 

Pyetje për diskutim dhe detyra. 

2 
  

8. Konsolidimet e pasqyrave financiare 
lidhur me ndryshimet në interesat e 
pronësisë 3 

Pyetje për diskutim dhe detyra. 

2 

  
9. Titujt indirekte dhe të përbashkët 

3 
Pyetje për diskutim dhe detyra. 

2 
  

10. Aksionet e preferuara të njësive vartëse 
3 

Pyetje për diskutim dhe detyra. 
2 

    
11. Fitimi për aksion i konsoliduar dhe 

fitimi i taksueshëm i konsolifuar 3 

Pyetje për diskutim dhe detyra. 
 2 
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12. Teoritë e konsoliduara, kontabiliteti në 
njësitë Mëmë-Bijë dhe Joint Venture të 
korporatave 3 

Pyetje për diskutim dhe detyra. 
 

2 

  
13. Transaksionet dhe konceptet e 

monedhave të huaja 3 

Pyetje për diskutim dhe detyra. 

2 

  
14. Aspekti juridik i kontabilitetit të 

shoqërive në likuidim nga prishja apo 
falimentimi 3 

Pyetje për diskutim dhe detyra. 

2 
  

15. Prezantimi i punimit seminarik 

3 

Punëseminari për një grup të 
nxënësve (2-3 nxënës në grup 
maksimum) të lidhura me projektin 
kërkimor Prezantimi dhe reflektimi 
për temën e dhënë. 

2 

  
LITERATURA 

1. Advanced Financial Accounting - 12th edition, 2019, Theodore E. Christensen, David M. 
Cottrell and Cassy J.H. Budd, ISBN13: 9781259916977, ISBN10: 1259916979 

2. Asllanaj, Rr.,  Kontabiliteti financiar, 2010, ISBN 978-9951-00-117-5 
3. Ligjërata të autorizuara të përgatitura nga Bekim Berisha. 

VËREJTJE 
 Gjatë çdo ligjërate studenteve do të Ju ofrohet materiale të ndryshme filmike (DVD, materiale tjera) 
lidhur me metodat e kërkimit, shkrimin e eseve, dizajnimin e punimit, grumbullimin e të dhënave, 
analizën e tyre, implikimet etike dhe plagjiarizmin si dhe referencimin.  
Gjate çdo seance, do të organizohet qasja e bashkëbisedimit dhe bashkëparticipimit me studentët.   

Vërejtje për studentin:  
Nga studentet kërkohet që të jenë të rregullt në pjesën e ligjëratave dhe ushtrime.  
Kontributi i studenteve gjatë formës së bashkëbisedimit dhe bashkëparticipimit me studentët, do të 
vlerësohet.  

 

https://www.textbooks.com/Author/Theodore_Christensen.php?CSID=AJQDSQWZWSQ2ATUMC2QUKDSCB
https://www.textbooks.com/Author/David_Cottrell.php?CSID=AJQDSQWZWSQ2ATUMC2QUKDSCB
https://www.textbooks.com/Author/David_Cottrell.php?CSID=AJQDSQWZWSQ2ATUMC2QUKDSCB
https://www.textbooks.com/Author/Cassy_Budd.php?CSID=AJQDSQWZWSQ2ATUMC2QUKDSCB

