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Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

Kjo lëndë përfshin një studim të temave të auditimit 

financiar ekstern të orientuar kryesisht në auditimin 

e pasqyrave financiare. Kursi fokusohet në 

konceptet dhe procedurat e auditimit të aplikuar për 

auditimin e pasqyrave financiare. Temat e mbuluara 

përfshijnë edhe etikën profesionale të kontabilitetit 

dhe shqyrtimin e shërbimeve tjera të sigurisë, si 

profesion publik të kontabilitetit dhe standardet 

ndërkombëtare të kontrollit të cilësisë. 

Studentët do të përfitojnë njohuri të 

konsiderueshme për auditimin e pasqyrave 

financiare, për rëndësinë e raportit të auditorit 

për vendimmarrësit e jashtëm. 

 

Pas përfundimit të suksesshëm të kursit, 

studentët do t’i zhvillojnë shkathtësitë dhe do të 

jenë në gjendje të: 

1. Kuptojnë objektivat e një auditimi ekstern 

2. Qëllimet e një auditimi, kornizën mbi të 

cilën mbështeten auditorët 

3. Jenë në gjendje të interpretojnë rendësinë e 

njohurive fillestare mbi biznesin e klientit 

4. Ndikimin e këtyre njohurive në panifikimin 

e auditimit 

5. Jenë në gjendje ta vlerësojnë rrezikun e 

auditimit 

6. Jenë në gjendje ta kalkulojnë materialitetin 

7. Përpilojnë dhe interpretojnë një raportë të 

auditorit të pavarur mbi pasqyrat financiare. 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punim seminarike, 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%) 
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Pjesëmarrja aktive gjatë mësimit  

 

Punimi seminarik/Kollokviumi 

 

Provimi (mbi 60% të përgjigjeve të sakta) 

 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri 

kriteret e vlerësimit (Vijimi – 10%; Kollokviumi - 

30%; Provimi final – 60%) 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 detyrat, projektin 

dhe aktivisht të merrë pjesë në vështrimin kritik të 

prezantuesve të tjerë. 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Ligjërata 3.0 15 Javë 45.0 

Ushtrime (pune praktike, ese, projekti, etj) 1.0 15 Javë 15.0 

Kontakte me mësimdhënësin/konsultime 1.0 15 Javë 15.0 

Detyra të shtëpisë 1.0 15 Javë 15.0 

Projekte, prezantime..etj. 1.0 15 Javë 15.0 

Koha e studimit vetanak 1.0 15 Javë 15.0 

Përgatitja përfundimtare për provim 1.0 15 Javë 15.0 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuize, provim final) 1.0 15 Javë 15.0 

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: 

 

150 orë 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

Prezentimi i Syllabusit 3 Pyetje dhe përgjigje 1 

  

2. Zhvillimi historik i profesionit të 

auditimit 

3 Ushtrime 1 

  

3. Rregullativa në profesionin e 

auditimit 

3 Ushtrime 1 
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4. Standardet e etikës profesionale 3 Ushtrime 1 

  

5. Njohja me konceptet themelore të 

auditimit 

3 Ushtrime 1 

  

6. Procesi i Planifikimit të auditimit 3 Ushtrime 1 

  

7. Njohuritë mbi biznesin e klientit 3 Ushtrime 1 

  

8. Kollokvium 3 

 

Kollokvium 1 

  

9. Kontrolli i brendshëm 3 Ushtrime 1 

  

10. Vlerësimi i rrezikut të KB 3 Ushtrime 1 

    
11. Materialiteti në auditim 3 Ushtrime 1 

  

12. Mostrimi në auditim 3 Ushtrime 1 

  

13. Dëshmit e auditimit 3 Ushtrime  1 

  

14. Rishikimi dhe përfundimi i auditimit 3 Ushtrime 1 

  

15. Raporti i auditorit 3 Ushtrime 1 

  

LITERATURA 

1. Charles B. Hall, The Why and How of Auditing: Making Auditing Easy, 2019 Edition. 

2. Whittington and Pany, botimi i 17’te,  Basis of Auditing , 2010, 1the Edition. 

3. IEKA, Manuali i pasqyrave financiare, shërbimet e përsigurisë dhe etikës, 2010 1the Edition. 

4. Ligjerata të autorizuara nga Prof. Asoc. Dr. Bekim Berisha 
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VËREJTJE 

 Gjatë çdo ligjërate studenteve do të Ju ofrohet materiale të ndryshme filmike (DVD, materiale tjera) lidhur 

me kontabilitetin, zgjidhjen e detyrave praktike, analizën e detyrave, implikimet etike dhe rëndësinë e 

informacionit kontabël për vendimmarrësit.  

Gjate çdo ligjerate, do të organizohet qasja interaktive 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.    

 


