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Niveli i studimeve Master Programi MKA Viti akademik 2021/22 
LËNDA AUDITIMI INTERN 
Viti I-rë Statusi i 

lëndës 
Z Kodi MBA ECTS kredi 5 

Semestri II-të 
 
Javët mësimore 

 
15 

 
Orët mësimore 30 

Ligjërata Ushtrime 
2 0 

Metodologjia e 
mësimit 

 
Ligjërata, ushtrime, projekte, teste. 

Konsultime  

 
Mësimdhënësit 

 
Prof. Ass. Dr. Drita Krasniqi 

e-mail dkrasniqi@hotmail.com 
Mob. 
Tel. 

377 (0) 44 

 
Asistenti 

 e-mail  
Tel.  

 
 

Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 
 
Të i aftësohojë studentët për tregun e punës në 
fushën e auditimit intern. Për rëndësinë e 
dizajnimit të Sistemit të Kontrollit të 
brendshëm në korporata, si dhe monitorimin e 
funksionimit dhe zbatimit të procedurave të 
kontrollit të brendshëm nga ana e Audituesit 
Intern. Gjithashtu edhe për zbatimin e 
proecedurave të auditimit dhe procesin e 
raportimit nga auditimi intern. 

Pas përfundimit të suksesshëm të kursit, 
studentët do t’i zhvillojnë shkathtësitë dhe do 
të jenë në gjendje të: 

1. Të jetë në gjendje të diskutoj standardet e 
auditimit të brendshëm, udhëzimet dhe të rejat 
e tilla si modeli COSO-ERM, Sarbanes Oxley 
dhe standardet e reja të auditimit të brendshëm. 

2. Të jetë në gjendje për të kuptuar rreziqet, 
kontrollon, zhvillimim e një programi të 
auditimit së bashku me ekzekutimin e punës në 
terren dhe përgatitjen dhe paraqitjen e raportit 
të auditimit 
3 . Të jetë në gjendje për të diskutuar rëndësinë 
e proceseve të biznesit në procesin e auditimit 
intern së bashku me mospërputhjet e grupeve të 
auditimit bazuar në industri dhe faktorë të tjerë 
të mjedisit . 
4 . Të jetë në gjendje për të punuar me grupet e 
auditimit intern në një departament të auditimit 
intern. 
5. Të zhvillojnë aftësitë e nevojshme për të 
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 qenë në gjendje të kryej një auditim intern dhe 
të përgatisë një raport të auditimit të 
brendshëm. 

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 2.0 15 javë 30.0 
Ushtrime (pune praktike, ese, projekti, etj) 2.0 15 javë 30.0 
Kontakte me mësimdhënësin/konsultime 0.5 15 javë 7.5 
Detyra të shtëpisë 0.5 15 javë 7.5 
Projekte, prezantime..etj. 0.5 15 javë 7.5 
Koha e studimit vetanak 2.0 15 javë 30.0 
Përgatitja përfundimtare për provim 0.5 15 javë 7.5 
Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuize, provim final) 0.3 15 javë 5.0 
Vërejtje: 1 ECTS kredi=25 orë angazhim,p.sh nëse lënda i ka 6 
ECTS kredi student duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 150 orë 

Ngarkesa 
totale: 

 
125 orë 
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Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 
Prezantimi i planprogramit. 
Kapitulli 1: Hyrje në auditimin 
intern 

   

  
2. Kapitulli 2: Korniza ndërkombëtare: 

udhëzime të qarta për profesionin të 
auditimit intern. 

   

  
3. Kapitulli 3: Qeverisja.    

  

4. Kapitulli 4: Menaxhimi i rrezikut    

  

5. Kapitulli 5: Proceset e Biznesit dhe 
Rreziqet 

   

  
6. Kapitulli 6: Kontrolli i Brendshëm    

  
7. Kapitulli 7: Kontrollet dhe rreziqet e 

teknologjisë informative 
   

  
8. Kapitulli 8: Rreziku i mashtrimit dhe 

aktet e paligjshme 
   

  
9. Kapitulli 9: Menaxhimi i Funksionit 

të Auditimit Intern 
   

  
10. Kapitulli 10: Dëshmitë e Auditimit 

dhe të Fletët e punës 
   

    
11. Kapitulli 11: Mostrimi në auditim    
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12. Kapitulli 12: Hyrje në Procesin e 
Angazhimit 

   

  
13. Kapitulli 13: Kryerja e Procedurave 

të Auditimit të Brendshëm 
   

  
14. Kapitulli 14: Komunikimi i 

rezultateve të auditimit dhe kryerja e 
procedurave të mëpastajme 

   

  

15. Kapitulli 15: Angazhimet për 
këshillëdhënie 

   

  
LITERATURA 
1) Internal Auditing: Assurance & Advisory Services, Third Edition, 2013, 
Kurt R. Reding; Paul J. Sobel; Urton L. Anderson; Michael J. Head; Sridhar Ramamoorti; Mark 
Salamasick; Cris Riddle 
2) Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të brendshëm të IIA-së (të përkthyera në shqip). 
3) Ligjerata të autorizuara nga Prof. Bekim Berisha 
VËREJTJE 
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. 
Mësimi aktiv kërkon që studentët të reflektojnë mbi gjërat që diskutohen e jo të jenë pranues 
pasivë të informatave që u jepen. Ata janë inkurajuar që të shtrojnë pyetje. 
Po ashtu do të organizohet edhe puna grupore, në mënyrë që studentët të diskutojnë çështjet 
relevante dhe të këmbejnë mendimet e tyre. Natyrisht, paraprakisht do të kërkohet leximi dhe 
thellimi në literature relevante të lëndës. 

 


