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PRISHTINË

Kjo lëndë
studentëve do t’u ofrojë njohuritë
themelore mbi teorinë, metodat dhe problemet e
financave bashkëkohore, krijimin dhe menaxhimin e
parasë dhe aseteve të tjera financiare midis firmave
dhe tregjeve financiare me theksim të vecant në
instrumentet e tregut të parasë dhe kapitalit,
Studentët gjithashtu do të fitojnë njohuri se si firmat
krijojnë dhe menaxhojnë në mënyrë efiqente asetet e
tyre financiare.

Qëllimet e lëndës:
Qëllimi kryesor është që studentët të jenë në gjendje të
analizojnë vendimet kritike nga një prespektiv
financiare. Qëllimi i lëndës gjithashtu është të ofrojë
një perspektivë të gjerë se si teoria dhe praktika
financiare ndërveprojnë në jetën e vërtetë dhe
përgatitjen e studentëve për karrierë të suksesshme në
industrinë financiare.
Qëllimet kryesor të lëndës janë:
1.Të kuptojmë se si të menaxhojmë burimet financiare
2.Të kuptojme
botën e financave. Çdokush i
përfshirë në menaxhimin e një biznesit duhet të ketë të
paktën njohuri minimale në fushën e financave;
3. Të prezantojmë konceptet themelore financiare si
vlerën në kohë të parasë, vlerësimin e aseteve,
rrezikun dhe kthimin, buxhetimin e kapitalit etj.
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Rezultatet e pritura të nxënies:
Me përfundimin e kësaj lënde studentët do të jenë në
gjendje :







Metodat e vlerësimit:

Të kuptojnë parimet themelore të financave
bashkëkohore .
Të kuptojnë se si të krijojnë dhe të menaxhojnë
në mënyrë efiqente asetet e tyre financiare në
tregun financiar;
Të kuptojnë rolin dhe rëndësinë e tregut
financiar;
Të kuptojnë se si ti menaxhojnë rreziqet e
ndryshme: si rrezikun e kursit të këmbimit, të
normës së kamatës, të Inflacionit
Të jenë në gjendje që njohuritë e fituara t’i
aplikojnë në afarizmin e ndërmarrjeve;
Të bëjnë planifikimin financiar afatshkurtër
dhe afatgjatë dhe të përpilojnë pro-forma
Raportet financiare, duke siguruar kështu një
kontakt të afërt me praktikën e ndërmarrjeve;

Në përputhje me statutin e UP-së 'Hasan Prishtina'
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Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:
Java e dytë:

Ligjerata që do të zhvillohet
Hyrje në financa
Sistemi financiare dhe Institucionet financiare
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Java e tretë:
Java e katërt
Java e pestë:
Java e gjashtë:
Java e shtatë:
Java e tetë:
Java e nëntë:
Java e dhjetë:
Java e njëmbëdhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:
Java e gjashtembedhjete

Qarkullimi i parëse dhe masa monetare
Vlera kohore e parase
Vlerësimi I gjendjes financiare
Risku dhe Kthimi
Vlerësimi dhe Norma e kthimit
Testi pare
Sistemi Kreditore
Potenciali kreditore i bankave komerciale dhe
Multiplikacioni kreditor dhe monetare he
Politika monetare dhe kreditore
Inflacioni dhe Deflacioni
Devalvimi dhe Revalvimi
Paraja ne qarkullimin ne pagesave ndërkombëtare
Sistemi monetare Ndërkombëtare
Testi Dyte
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