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Rezultatet e pritura të nxënies:

Etika në Kontabiliet dhe Auditim, shtjellon si në
aspektin teorik ashtu edhe në atë praktit, perspektivën
profesionale të mbështetur në etikë. Krijimin e
arsyeshmërisë për përdorimin e dijes profesionale
konform parimeve përgjithsisht të pranuara, që krijon
sigurinë tek përdoruesit i informacionit financiar.
Fitimi i njohurive të reja të natyrës teorike dhe praktike,
nga fusha e etikës së kontabilitetit dhe auditimit. Ofrimi
i mundësive për njohjen e rëndësisë së etikës gjatë
punës së dhënies së shërbimeve kontabile dhe
audituese. Krijimin e kuadrit me përgjegjësi profesionale
dhe morale, dhe rritjen e ndjesisë individuale për
zbatimin profesional dhe etik të njohurive të fituara nga
kontabiliteti dhe auditimi.
Pas përfundimit të kësaj lënde, studentet do të jetë në
gjendje që të:
1. Prezantojnë njohuritë e përgjithshme mbi të
menduarit etik për profesionin e kontabilitet dhe
auditimit,
2. Njohjen e rëndësisë së etikës profesionale si dhe
mundësitë për eleminimin e dilemave në punën e
kotabilistëve dhe auditorëve,
3. Thellimin e njohurive për rëndësinë e punës etike të
kontabilistëve dhe auditorëve në ekonominë e tregut,
4. Përceptimin e atikës si pasuri inteketuale dhe
profesionale të kontabilistëve dhe auditorëve,
5. Njohjen me modelet e edukimit etik të kontabilistëve
dhe auditorëve, etj.
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Në përputhje me statutin e UP-së 'Hasan Prishtina'

Metodat e vlerësimit:
Literatura

Ethical Issues in Accounting, Catherine Gowthorpe &
John Blake, 2005
Accounting & Business Ethics, Ken Methail & Diane
Walters, 2009

Literatura bazë:

Principles of Accounting and Other Assurance Services,
14th Edition, O. Ray Whittington & Kurt Pany. 2004
Kontabiliteti financiar, (pjesa e parë dhe pjesa e dytë)
dr.Skënder Ahmeti.
Kontabiliteti financiar Robert Ingram, Thomas Albright
dhe Bruce Baldwin (teksti i përkthyer në shqip),
Kontabiliteti financiar, Meigs & Meigs
Financial accounting, Albregt, Stice, Stice, Skousen.

Literatura shtesë:

Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:
Java e dytë:
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 njëmbedhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

Ligjerata që do të zhvillohet
Etika dhe korniza rregullative e kontabilitetit dhe auditimit
Etika dhe kontabiliteti kreativ
Kontabiliteti dhe auditimi në shërbim të publikut
Etika kontabile dhe audituese dhe çështja e tatimeve
Rroli i etikës në profesionin e kontabilitetit dhe auditimit
Dilemat etike dhe ngritja profesionale
Parimet profesionale dhe etike për kontabilitetin dhe auditimin
Testi i parë
Qasja etike në praktikën kontabile dhe audituese
Etika profesionale për kontabilistët publik
Etika profesionale për auditorët e brendshëm
Etika profesionale për auditorët e pavarur
Zbatimi i etikës profesionale në kontabilitet dhe auditim
Zgjidhja e konflikteve etike
Testi i dytë
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