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LËNDA                                Sistemi informativ i kontabilitetit 

Viti  III Statusi i 

lëndës 

Obligative 

Zgjedhore 

          Kodi ECTS kredi      5 Semestri Dimëror 

Javët mësimore 15 Orët mësimore   

Ligjërata Ushtrime 

2 2 

Metodologjia e 

mësimit Ligjërata, ushtrime, punime seminarike, konsultime, teste, raste studimi, detyra 

Konsultime Nje ore pas perfundimit te ligjeratave 

Mësimdhënësi 

Dr.Sc Eriona Deda e-mail erionadeda87@gmail.com 

Tel. 044 849 853 

Asistenti 

e-mail 

Tel. 

Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

Lenda Sistemi Informativ i Kontabilitetit do te bazohet 

ne Lirin  Sistemet e Informacionit Kontabel. Botuar nga 

Prof. As. Dr. Agim Binaj. 

Libri Sistemi i informacionit Kontabel perfshin 15 

ligjerata prej te cilave studentet  e vitit te III Bachelor ne 

departamentin Administrim Biznesi, do te marrin njohuri 

qe lidhen me sistemet e informacionit Kontabel. Ai do tu 

sherbeje per te njohur zhvillimet e sistemit kontabel te 

informacionit, e sidomos ndryshimet ne shekullin XX1 

te sistemeve informatike ne fushen e kontabilitetit. Ky 

cikel ligjeratash u vjen ne ndihme studenteve per te 

perdorur informacionin e shpejte  per te matur ne cdo 

kohe rezultatet e menaxhimit te aktivitetit, vlerat e 

kostos , prespektivat e biznesit per sot dhe neser, 

sistemet e auditimit dhe nje vendimarrje te shpejte per 

vijimesine e aktivitetit te biznesit etj. 

Në fund të këtij kursi studentet do të kenë zhvilluar 

aftësitë e mëposhtme: 

• Sistemet informatike te kontabilitetit (SIK), roli 

dhe rendesia e tyre. 

• Performanca e aktivitetit te biznesit , 

kontabilitetit dhe informacioni per te  gjithe 

sistemin e te dhenave. 

• Sistemi i ngurtesimit te te dhenave te aktivitetit 

te biznesit dhe ruajtja e tyre 

• Perdorimi i sistemit te IT (teknologjia e 

informacionit) ne cdo hallke te aktivitetit te 

biznesit (Blerjet, shitjet, pagat, blerjet e 

inventareve, blerje afatgjata, arketimet e 

klienteve, pagesat e furnitoreve, pagesa e 

taksave etj) 

• Sistemet kompjuterike te sigurise se 

informacionit 

• Ciklet e biznesit ne kendveshtrimin e sistemeve 

informatike te kontabilitetit , si cikli i 

prodhimit, i shitjeve, i financimit, i pagave dhe 

burimeve njerezore etj. 

• Zhvillimi i sistemeve dhe teknikat e 

dokumentacionit, bazat e te dhenave etj. 

• Sistemi i librit te madh dhe raportimi financiar 

e kontabel 

mailto:erionadeda87@gmail.com


• Sistemet e zhvillimit  dhe te analizes se biznesit 

, fleksibiliteti , buxhetimi , planifikimi etj. 

 

 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

 

• Gjatë zhvillimit të seminareve theksi vendoset në përsëritjen, kuptimin logjik,  konsolidimin e njohurive 

teorike të marra në leksione (në formën e testeve 20 minutëshe) dhe mbi të gjitha zhvillimin e aftësisë për 

zbatimin praktik të tyre 

• Një pjesë të konsiderueshme të seminarit e zë puna me grupe të vogla studentësh (4 - 5 studentë), të cilëve 

iu jepen për diskutim raste të caktuara studimore nga lënda. 

• Në fund të orës së seminarit formulohen konkluzionet përmbledhëse, si dhe caktohen detyra për semnarin 

pasardhës. 

 
Kushtet për realizimin e temës mësimore: Salla e pajisur me kompjuter dhe projektor 

 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 

 

Vijimi i rregullt                                      10% 

Kolokviumi                                             20% 

Punimi seminarik                                    20%                                                                                        

Provimi final                                        50 % 

Total                                     100 % 

 

 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

91-100 10 (dhjetë) 

81-90 9 (nëntë) 

71-80 8 (tetë) 

61-70 7 (shtatë) 

51-60 6 (gjashtë) 

0-50 5 (pesë)  

Obligimet e studentit: 

Ligjërata 

• Vijimi i ligjëratave 

• Pjesëmarrja aktive në diskutime gjatë 

ligjëratave 

• Pjesëmarrja në teste 

• Provimi përfundimtar 

• Punimi seminarik 

 

Ushtrime 

• Pjesëmarrja në ushtrime 

• Puna grupore në raste studimi dhe detyra 

• Pjesëmarrja në diskutime lidhur me ligjeratat 

dhe  rastet e studimit  

• Punimi seminarik 

 

 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Ligjërata 2 orë 15 30 

Ushtrime 2 orë 15 30 



Punë praktike 1 9 9 

Kontakte me mësimdhënësit/konsultimet 1 10 10 

Ushtrime në terren - - - 

Kolokviume, seminare 1 10 10 

Detyra të shtëpisë 2 8 16 

Punimi seminarik (projektet, prezantimet ) 1 10 10 

Konsultime para provimit final 1 10 10 

Vërejtje: 1 ECTS kredi=25  orë angazhim,p.sh nëse lënda i ka 5 ECTS 

kredi student duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 125 orë 

 

Ngarkesa totale: 125 

 

 

Java Ligjërata Ushtrime 

1.  

Tema 
Orët Tema Orët 

 

Tema 1: KONTABILITETI DHE ROLI I 

INFORMACIONIT KONTABËL  

• Kontabiliteti dhe rendesia e 

informacionit kontabel 

• Njesia ekonomike (organizatat) si 

dhe klasifikimi i tyre. 

• Dallimi i njësive të sektorit publik 

nga njësitë e sektorit privat. 

• Ngjashmëritë midis sektorëve 

• Llojet e kontabilitetit 

• Perdoruesit e informacionit ne 

sektorin publik. 

• Zhvillimet ne fushen e kontabilitetit. 

 

• Modernizimi dhe perditesimi i 

rregullave te kontabilitetit. 

• Llojet e kontabilitetit 

• Perdoruesit e informacionit ne 

sektorin publik. 

• Zhvillimet ne fushen e kontabilitetit. 

 

• Modernizimi dhe perditesimi i 

rregullave te kontabilitetit. 

 

2 Tema: Shqyrtime te rasteve konkrete 2 

Literatura: " Sistemet e Informacionit Kontabel", 

2012 Prof,Ass.Dr. Agim Binaj 
Literatura: Literatura e propozuar, Materialet ne 

dispozicion 



2. Tema 2: Sistemet informatike te 

kontabilitetit 

• Sistemet , te dhenat dhe 

informacioni 

 

• Cfare eshte nje sistem informatik 

kontabiliteti 

 

• Sistemi i informacionit kontabel per 

te prodhuar produktin per vendim 

marresit 

 

• Perse i studjojme sistemet 

informatike te kontabilitetit (SIK) 

 

 

 Tema: Shqyrtime te rasteve konkrete  

Literatura: " Sistemet e Informacionit Kontabel", 

2012 Prof,Ass.Dr. Agim Binaj 
Literatura: Literatura e propozuar, Materialet ne 

dispozicion 

3. Tema 3: Permbledhje mbi proceset e 

biznesit 

• Nevojat per informacion dhe 

aktivitetet e biznesit 

• Libri i madh, sistemi i raportimit 

dhe ruajtja e te dhenave 

• Perpunimi i te dhenave 

 

 Tema: Shqyrtime te rasteve konkrete  

Literatura: " Sistemet e Informacionit Kontabel", 

2012 Prof,Ass.Dr. Agim Binaj 

Literatura: Literatura e propozuar, Materialet ne 

dispozicion 

4. Tema 4: Zhvillimi i sistemeve dhe teknikat 

e dokumentacionit 

• Dokumentacioni dhe tipet e 

instrumentave 

• Si e perdorin kontabilistet 

dokumentacionin 

• Diagramat e qarkullimit te te 

dhenave 

• Flowchart dokumenti 

 

 Tema: Shqyrtime te rasteve konkrete  

Literatura: " Sistemet e Informacionit Kontabel", 
2012 Prof,Ass.Dr. Agim Binaj 

Literatura: Literatura e propozuar, Materialet ne 

dispozicion 

5. Tema 5: Bazat e te dhenave relacionale 

• Organizimi ne dosje. Baza e te 

dhenave 

• Rendesia dhe perparesite e sistemit 

baze te te dhenave 

• Fjalori i te dhenave 

• Gjuha e database (DB) 

• Sistemi i database dhe e ardhmja e 

kontabilitetit 

 Tema: Shqyrtime te rasteve konkrete  

Literatura: " Sistemet e Informacionit Kontabel", 
2012 Prof,Ass.Dr. Agim Binaj 

Literatura: Literatura e propozuar, Materialet ne 

dispozicion 

6. Tema 6 :Sistemet e informacionit  te 

kontabilitetit dhe kontrollit. 

• Kontrolli dhe siguria , rendesia e 

tyre 

• Modeli i kontrollit te COSO 

• Implementimi i kontrollit ose 

shmangia (ndarja) ose pranimi i 

riskut. 

• Informacioni dhe komunikimi 

 

 Tema: Shqyrtime te rasteve konkrete  



 

Literatura: " Sistemet e Informacionit Kontabel", 

2012 Prof,Ass.Dr. Agim Binaj 
Literatura: Literatura e propozuar, Materialet ne 

dispozicion 

7. Kolokfium 

• Test kontrolli në grupe, zgjatë 20 – 

30 minuta 

• Debate të përbashkëta  për test 

kontrollin 45 minuta 

• Kolokfiumi, zgjatë 30 – 45 minuta 

   

8. Tema 7: Kontrollet e sistemeve te 

informacionit per besueshmerine e tyre 

(pjesa e pare) 

• Konceptet thelbesore mbi sigurine e 

informacionit 

• Sherbimi i verifikimit te 

perdoruesve me Dal-in ne distance 

• Kontrolle zbuluese 

• Kontrolle korrigjuese 

 Tema: Shqyrtime te rasteve konkrete  

Literatura: " Sistemet e Informacionit Kontabel", 
2012 Prof,Ass.Dr. Agim Binaj 

Literatura: Literatura e propozuar, Materialet ne 

dispozicion 

9. Tema 8: Kontrollet e sistemeve te 

informacionit per besueshmerine e tyre 

(pjesa e dyte). 

• Konfidencialiteti 

• Privatesia 

• Integriteti i Proçesimit 

• Disponueshmeria 

• Kontrolli i menaxhimit te 

ndryshimit 

 Tema: Shqyrtime te rasteve konkrete  

Literatura: " Sistemet e Informacionit Kontabel", 
2012 Prof,Ass.Dr. Agim Binaj 

Literatura: Literatura e propozuar, Materialet ne 

dispozicion 

10 Tema 9: Auditimi i sistemeve kompjuterike 

te informacionit kontabel. 

• Natyra e auditimit 

• Auditimi i sistemeve te 

informacionit, komponentet dhe 

objektivat 

• Software kompjuteri 

• Auditet operacionale te nje SIK 

 Tema: Shqyrtime te rasteve konkrete  

Literatura: " Sistemet e Informacionit Kontabel", 

2012 Prof,Ass.Dr. Agim Binaj 
Literatura: Literatura e propozuar, Materialet ne 

dispozicion 

11. Tema 10: Cikli i te ardhurave 

• Aktivitetet e biznesit ne ciklin e te 

ardhurave 

• Kercenimi ne postimin e porosive te 

shitjeve 

• Nevojat e informacionit te ciklit te 

te ardhurave 

 

 Tema: Shqyrtime te rasteve konkrete  

Literatura: " Sistemet e Informacionit Kontabel", 

2012 Prof,Ass.Dr. Agim Binaj 

Literatura: Literatura e propozuar, Materialet ne 

dispozicion 

12. Tema 11: Cikli i shpenzimeve, blerjet dhe 

pagesat 

• Aktivitetet e biznesit ne ciklin e 

shpenzimeve 

 Tema: Shqyrtime te rasteve konkrete  



• Kontrolli, objektivat , 

kercenimet,dhe procedurat. 

Literatura: " Sistemet e Informacionit Kontabel", 

2012 Prof,Ass.Dr. Agim Binaj 
Literatura: Literatura e propozuar, Materialet ne 

dispozicion 

13. Tema 12: Cikli i prodhimit 

• Dizenjimi i produktit 

• Kontrolli, objektivat, risqet, 

procedurat 

• Informacioni i nevojshem ne ciklin 

e prodhimit. 

 Tema: Shqyrtime te rasteve konkrete  

Literatura: " Sistemet e Informacionit Kontabel", 

2012 Prof,Ass.Dr. Agim Binaj 

Literatura: Literatura e propozuar, Materialet ne 

dispozicion 

14. Punim Seminarik (Detyre Kursi) 

• Punime te studenteve ne grup dhe 

prezantimet e punimeve seminarike. 

• Debate , pyetje ,diskutime  ne lidhje 

me punimet e studenteve 

• Prezantimet e punimve seminarike 

per te gjithe studentet zgjasin 30-45 

minuta. 

 Tema: Shqyrtime te rasteve konkrete  

Literatura: " Sistemet e Informacionit Kontabel", 

2012 Prof,Ass.Dr. Agim Binaj 

Literatura: Literatura e propozuar, Materialet ne 

dispozicion 

15.  Permbledhje e lekcioneve te mbajtura,  

 

• Perseritje nga ligjeratat 

• Perseritje nga ushtrimet 

• Opinioni nga studentet mbi kursin e 

mbajtur 

• Nxjerrje e konkluzioneve nga 

studentet 

 Tema: Shqyrtime te rasteve konkrete  

Literatura: " Sistemet e Informacionit Kontabel", 

2012 Prof,Ass.Dr. Agim Binaj 

Literatura: Literatura e propozuar, Materialet ne 

dispozicion 

 

LITERATURA 

 Libri " Sistemet e Informacionit Kontabel ", 2012 Autori Prof.As. Dr. Agim Binaj 

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. 

 

 


