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Qëllimi studimor i lëndës 

 

Përfitimi i studentit 

Qëllimi i kësaj lënde është që të jep 

studenteve njohuri të avancuara në 

aspektin e planifikimit, vendimmarrjes, 

vlerësimit të performancës dhe kontrollit 

të një kompanie reale në tregun e punës. 

Ky qëllim do të arrihet pasi që studentit 

do ti ofrohej njohuri në aspektin, si në: 

përllogaritjen së llojeve të ndryshme të 

kostove të produktit, analizat e kost-

vëllim-fitim, përllogaritjen e variancave 

të avancuara, analiza sasiore, vlerësimin 

e rrezikut dhe pasigurisë dhe matjen e 

efektivitetit të punës. 

 

 

 

 

 

Studentët që kryejnë me sukses këtë lëndë do 

të aftësohet apo do të jenë në gjendje:  

 Të shpjegoj, përllogaritë dhe të 

përdorin metodat e përcaktimit të 

kostos nga ato tradicionale deri tek ato 

të avancuara.  

 Do të jetë në gjendje të përdorë 

teknika më të avancuara mbi 

vlerësimin e investimeve.  

 Të vlerësoj rreziqet dhe pasiguritë e 

kompanive, në mënyrë të krijo 

strategji për të trajtuar rreziqet dhe 

pasiguritë e një kompanisë në 

procesin e vendimmarrjes.  

 Do të jeni në gjendje analizat dhe 

vlerësimin kost-vëllim-fitim..  

 Do të kuptoni natyrën e kostos 

standarde dhe do të demostroni aftësit 

të nevojshme për të përllogaritjen 

variancat e avancuar. 

 Do të jeni në gjendje të analizoni të 

dhënat dhe të jepni rekomandime mbi 

vendimet lidhur me produktet e 

kompanisë (fabrikës). 

 Do të jeni në gjendje të identifikoni 

dhe vlerësoni faktorët kryesorë që 

ndikojnë në çmimin e transferimit. 

 Do të ketë njohuri mbi  analiza 

numeriske/sasiore nga dosjet e 

kontabilitetit menaxherial. 

 Të pergaditet për zgjidhjen e  

vendimeve komplekse të bizneseve. 

 Të bëjë matjet e efektivitetit të 

personelit brenda kompanisë 

Metodologjia për realizimin e temave:  

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike, punë në grupe etj.  

Kushtet për realizimin e temës mësimore:  

Literaturë adekuate, përdorim i mjeteve të IT dhe mjetet tjera të konkretizimit. 

Mënyra e vlerësimit:  



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   (ECTS - D) 

51 - 60 6   (ECTS - E) 

40 -50  5   (ECTS - FX) 

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 Orët Ditë/javë Gjithsej 

Ligjërata  2 15 30 

Ushtrime 1 15 15 

Konsulta me mësimdhënësin 1 10 10 

Detyre shtëpie - - - 

Projekte, prezantime 4 3 12 

Koha e studimit vetanak 2 13 26 

Përgatitje përfundimtare e provimit 3 2 6 

Koha e kaluar në vlerësim (Teste, kuize, provim 

final).  

1 2 2 

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. 

Ngarkesa 

totale:  

125 

 

 

 

 



Java Ligjërata  

Temat: 

Orët  Ushtrime  

Temat: 

 

Orët 

1 Prezantim i syllabusit 

Hyrje në kontabilitetit 

menaxherial të avancuar 

2 Prezantim i syllabusit 1 

2 Kuptimi i kostove dhe llojet e 

kostove. Ri-shikim i kostove 

tradicionale ( Kosto e 

absurbimit dhe kosto 

margjinale) . 

2 Pyetje për diskutim dhe detyra  1 

3 Metodat e avancuar të 

përllogaritjes së kostove për 

njësi produkti. 

2 Pyetje për diskutim dhe detyra 1 

4 Analiza kosto-vëllim-fitim 2 Pyetje për diskutim dhe detyra 1 

5 Planifikimi me faktorët 

kufizues 

2 Pyetje për diskutim dhe detyra 1 

6 Çmimet dhe përcaktimi i tyre 2 Pyetje për diskutim dhe detyra 1 

7 Kostot relevante  2 Pyetje për diskutim dhe detyra 1 

8 Rreziku dhe pa siguria  2 Pyetje për diskutim dhe detyra 1 

9 Buxhetimi  2 Pyetje për diskutim dhe detyra 1 

10 Analiza kuantitative 2 Pyetje për diskutim dhe detyra 1 

11 Variancat e avancuara  2 Pyetje për diskutim dhe detyra 1 

12 Matja dhe kontrolli i 

përformancës 

2 Pyetje për diskutim dhe detyra 1 

13 Matja e përformancës së 

divizionit dhe transferimi i 

çmimeve 

2 Pyetje për diskutim dhe detyra 1 

14 Sistemet e informacionit të 

menaxhimit të performancës 

2 Pyetje për diskutim dhe detyra 1 

15 Prezantimi i projekteve dhe 

seminarëve 

2 Pyetje për diskutim dhe detyra 1 

Literatura:  

1. Menaxhmenti i Performancës, ACCA , BPP Learning media, 2018 



2. Menaxhimi i Kostos, Kontabilitet dhe Kontroll. Hansen Mowen, SCAAK 

3. Ligjëratat e autorizuar të përgatitura nga mësimdhënësi 

Vërejtje:  Për çdo temë mësimore, studentët do të pajisen me materiale të nevojshme në gjuhën 

shqipe. Në fund të çdo ore mësimore, grupet e caktuara të studentëve do të angazhohen me detyrë 

apo rast studimi lidhur me temën e ligjëruar. Rezultatet e arritura nga ajo detyrë, grupet e 

studentëve duhet ti prezantojë dhe t'i diskutojnë ato në orën e ushtrimeve. 

Vërejtje për studentin:  

Para së gjithash, studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë institucionin dhe 

rregullat shkollore - Duhet të respektojë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe të jetë i vëmendshëm 

në orën mësimore - Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e indeksit në teste dhe provim - Gjatë 

hartimit të punimeve seminarike, studenti duhet ti përmbahet udhëzimeve të dhëna nga 

mësimdhënësi për realizimin hulumtues dhe teknik të punimit. 

 


