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Lënda ofron njohuri bazë për çështjet teorike – shkencore
në fushën e financave ndërkombëtare, respektivisht të
komponenteve bazë në të cilat mbështeten financat
ndërkombëtare: marrëveshjet, proceduarat, rregullat dhe
institucionet ndërkombëtare financiare.
Qëllimet themelore të cilat pretendohen të arrihen janë:
ofrimi i njohurive për bilancin e pagesave dhe politikën
makroekonomike në ekonomintë e tegut në botën
bashkëkohore, respektivisht për tregun devizor dhe bilancin
e pagesave, tregtinë banakiere, aspektet praktike në tregtinë
banakiere, koleksionin dhe kreditin dokumentar
ndërkombëtar, financimin e tregtisë ndërkombëtare dhe
agjencitë zyrtare për kredi eksporti dhe për financim të
biznesit ndërkombëtar.
Ligjëratat nga disiplinat e Financave ndërkombëtare do t’ju
ofrojnë studentëve njohuri teorike dhe praktike të njohjes
së teknikave të bërjes së tregtisë ndërkombëtare dhe
financimit të saj si dhe të njohjes së dokumentacionit
respektivë në këtë lëmi, konform me rregullat e ICC
(International Chamber of Commerce) dhe institucioneve
respektabël në botë.

Sipas standardeve të avansuara të vlerësimit të UP
Ligjëratat e përgatitura enkas për studentë – në
hard copy, të ofruara për çdo studentë të interesuar
(të obligueshme).
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