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Qëllimi studimor i lëndës 

 

Rezultatet e pritshme 

Ky lëndë do të pasurojë njohuritë e 

studentëve mbi aspektet e menaxhimit 

financiar të firmave shumëkombëshe. Ne do 

të diskutojmë ekspozimet ndaj rrezikut 

financiar me të cilat përballen kompanitë 

shumëkombëshe, se si ekspozime të tilla 

ndikojnë në strategjinë dhe operacionet e 

biznesit dhe si mund të zbuten ato. Temat 

specifike do të përfshijnë luhatjet e 

monedhës, matjen dhe mbrojtjen e rrezikut të 

kursit të këmbimit, strukturën krahasuese të 

kapitalit, investimet shumëkombëshe dhe 

buxhetimin e kapitalit ndërkombëtar. 

Ne do të shpenzojmë shumë kohë duke u 

marrë me swap-et, opsionet dhe letrat me 

vlerë të tjera derivative të cilat zakonisht 

përdoren për qëllime mbrojtëse. Kursi do të 

jetë gjerësisht sasior. 

Pas përfundimit me sukses të lëndës, studenti duhet të jetë 

në gjendje: 

✓ Kuptoni se si funksionojnë tregjet ndërkombëtare të 

kapitalit 

✓ Shpjegoni diferencat midis tregjeve të këmbimit valutor 

dhe atij të ardhshëm 

✓ Shpjegoni konceptet e marrëdhënieve ndërkombëtare të 

barazisë, të tilla si barazia e normës së interesit, barazia 

e fuqisë blerëse dhe ekuacioni ndërkombëtar i peshkimit 

✓ Përdorni modele për të parashikuar kursin e këmbimit 

valutor 

✓ Kuptoni ekspozimin e kursit të këmbimit për një 

korporatë shumëkombëshe 

✓ Përdorni derivativët e monedhës për të mbrojtur 

rrezikun e monedhës 

✓ 7. Merrni vendime për investimet ndërkombëtare dhe 

buxhetimin e kapitalit. 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore:  

Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike, etj. 

Kushtet për realizimin e temave mësimore: 

Salla me mundësi errësimi, kompjuteri dhe projektori. 



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: 0-10 pikë 
-  Kolokuiumi Parë: 0 - 45 pikë 

-  Punimi seminarik: 0 - 10 pikë  

-  Kolokuiumi i dytë: 0- 45 pikë  

• Provimi: 0 - 100 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  Ushtrime                 

- Vijimi i ligjëratave, 

- Pjesëmarrja në debate, 

- Pjesëmarrja aktive në diskutime gjatë 

- ligjëratave 

- Pjesëmarrja në kolokuiume 

- Pjesëmarrja në provim 

- Respektimi i kodit të mirësjelljes, etj. 

-  Vijimi i orëve të ushtrimeve 

-  Respektimi i kodit të mirësjelljes etj 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime, punë praktike 2 15 30 

Konsultime me mësimdhënësin 1 10 10 

Kolokviume, seminare, projektet, prezantimet 1 15 15 

Koha e studimit vetanak 1 10 10 

Përgatitja përfundimtare për provim 1 30 30 

Vërejtje: 1 ECTS kredi=25 orë angazhim, meqë lënda i ka 5 ECTS 

kredi, studenti duhet të ketë125 orë angazhime. 

Ngarkesa 

totale: 

125 

 

 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

HYRJE NË FINANCA 

NDËRKOMBËTARE 

2 Shqyrtime të pyetjeve për 

diskutim dhe rasteve konkrete 

2 

• Dimensionet unike të financave 

ndërkombëtare 

• Përfitimet e studimit të financave 

ndërkombëtare 

• Rëndësia e financave ndërkombëtare 

 

2. TREGJET E KËMBIMIT VALUTOR 2 Shqyrtime të pyetjeve për 

diskutim dhe rasteve konkrete 

2 

• Hyrje në kurset e këmbimit 

• Shkëmbimi forward 

• Tregjet futures dhe opcioneve të 

monedhave 

 

3. PËRCAKTIMI I KURSIT TË KËMBIMIT 2 Shqyrtime të pyetjeve për 

diskutim dhe rasteve konkrete 

2 

• Bilanci i pagesave 

• Oferta dhe kërkesa pamje e kursit të 

këmbimit 

• Ndikimi i valutave në ofertën dhe 

kërkesën  

 



4. KUSHTET THEMELORE 

NDËRKOMBËTARE E PARITEVE 

2 Shqyrtime të pyetjeve për 

diskutim dhe rasteve konkrete 

2 

• Parimi i fuqisë blerëse-pariteti 

• Paritet i interesit 

• Kriteret e investimit dhe huamarrjes 

 

5. MENAXHIMI I RISKUT DHE 

EKSPOZIMIT NGA KËMBIMI 

VALUTOR 

2 Shqyrtime të pyetjeve për 

diskutim dhe rasteve konkrete 

2 

• Ekspozimi dhe rreziku nga këmbimi valutor 

• Ekspozimi kontabël kundër ekspozimit real 

• Ekspozimi operacional 

• Mbrojtje nga rreziku dhe ekspozimi  

• Parashikimet dhe spekulimet i kursit të 

këmbimit 

 

6. INVESTIMI DHE FINANCIMI 

NDËRKOMBËTAR 

2 Shqyrtime të pyetjeve për 

diskutim dhe rasteve konkrete 

2 

• Menaxhimi i keshit (parave) 

• Investime në portofoli 

• Buxhetimi kapitale për investimet e huaja 

 

7. Kollukviumi 1  2 Shqyrtime të pyetjeve për 

diskutim dhe rasteve konkrete 

2 

  

8. STRUKTURA INSTITUCIONALE E 

TREGTISË DHE FINANCAVE 

NDËRKOMBËTARE 

2 Shqyrtime të pyetjeve për 

diskutim dhe rasteve konkrete 

2 

• BankaT shumëkombëtare 

• Instrumentet dhe institucionet e tregtisë 

ndërkombëtare 

• Procedurat alternative të pagesës dhe 

garancisë 

• Financimi i tregtisë ndërkombëtare 

 

9. MJEDISI MAKROEKONOMIK 

NDËRKOMBËTAR: TEORI DHE 

PRAKTIKA 

2 Shqyrtime të pyetjeve për 

diskutim dhe rasteve konkrete 

2 

• Teoritë e kursit të këmbimit të bazuara 

në asete 

• Sistemet alternative të kursit të këmbimit 

• Sistemi financar ndërkombëtar: e 

kaluara, e tashme dhe e ardhmja 

 

10. TREGJET FINANCIARE 2 Shqyrtime të pyetjeve për 

diskutim dhe rasteve konkrete 

2 

• Tregjet e parasë 

• Tregjet e kapitalit 

• Tregjet e letrave me vlerë 

 

11. BURSAT FINANCIARE 2 Shqyrtime të pyetjeve për 

diskutim dhe rasteve konkrete 

2 

• Bursat Evropiane 

• Bursat SHBA 

• Bursat e Azisë 

 

12. MARREVESHJET E TREGTISE 

NDERKOMBETARE 

2 Shqyrtime të pyetjeve për 

diskutim dhe rasteve konkrete 

2 

• Blloqet rajonale te tregtise  



• Preferencat tregtare te  BE-se 

• Monedha Evropiane EURO 

• Ndikimi mbi flukset financiare 

13. ANALIZAT E REZIKUT E VENDIT 2 Shqyrtime të pyetjeve për 

diskutim dhe rasteve konkrete 

2 

• Shpronesimi 

• Reziku Financiar 

• Faktoret e rezikut Politik 

 

14. INVESTIMET DHE FAKTORET E 

PRODHIMIT 

2 Shqyrtime të pyetjeve për 

diskutim dhe rasteve konkrete 

2 

• Investimet e huaja direkte 

• Faktoret qe ndikojne ne IHD 

• Rritja e mundshme ekonomike 

 

15. TEKNOLOGJIA INFORMATIVE DHE 

GLOBALIZMI 

2 Shqyrtime të pyetjeve për 

diskutim dhe rasteve konkrete 

 

2 

• Lindja e globalizmit 

• Karakteristikat kryesore te globalizmit 

• Regullat Incoterms 
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Vërejtje:  

• Studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë rregullat e institucionin. 

• Duhet të respektojë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe të jetë i vëmendshëm në mësim. 

• Është e obligueshme që të ketë ID në test. 

• Gjatë hartimit të punimeve, studenti duhet t'i përmbahet udhëzimeve të dhëna nga mësimdhënësi. 

• Në orët e testimit nuk lejohet përdorimi i telefonave mobil. 

 


