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bachelor
obligueshme
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6

Përshkrimi i lëndës

Dizajnimi I proceseve në ndërmarrje është lëndë ë vitit
të tretë dhe atë e obligueshme për studentët në
departamentin e Kontabilitetit. Lënda eshte e dedikuar
për mësimin e ndërtimit të proceseve në ndërmarrje në
kuptimin e organizimit të tyre. Gjithsesi synimi I
lëndës është të përgatis studentët të ballafaqohen me
situate të reja gjatë punës së tyre ne studime dhe pas
studimeve.

Qëllimet e lëndës:

Qëllimet e lëndës janë të karakterit përfitues për
studentët për faktin se ata mësojnë lidhur me ndërtimin
e proceseve në ndërmarrje me një specifikë në sistemin
financiar I cili përmban në vete edhe sistemin
informative të kontabilitetit. Gjithashtu studentët do të
pajisen edhe me njohuri tjera në kuptimin e kontrollit
dhe auditimit të proceseve financiare në ndërmarrje.
Kjo lëndë në përgjithësi ndihmon performimin e
studentëve në bazë të qasjes situative ne jetën e
përditshme dhe potencon përkushtimin që duhet pasur
student.

Rezultatet e pritura të nxënies:







Të ndihmoj studentët të kuptojnë se si
organizatat I procesojnë dhe mbrojnë
informatat.
Të ndihmoj studentët të mësojnë se si
organizatat e zbatojnë teknologjinë informative
për të përmirësuar efikasitetin dhe
efektshmërinë e veprimtarive afariste.
Të ndikoj tek studentët në zhvillimin e disiplinës
personale për mësim të vazhdueshëm
Të mësoj studentët lidhur me bazat e sistemit
informative të kontabilitetit
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Të mësoj studentët lidhur me sistemin e
kontrollit dhe auditimit të sistemeve
informative të kontabilitetit

Metodat e vlerësimit:
Në përputhje me statutin e UP-së 'Hasan Prishtina'

Literatura
Literatura bazë:

Literatura shtesë:



Libri: Marshall B Romney dhe Paul John
Steinbart: Sistemet informative të kontabilitetit,
Prentice Hall

Materiale të pergatitura nga profesori.

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
Njohtimi me sillabusin e Dizajnimit të proceseve në
ndërmarrje
Hyrje mbi sistemet informative të kontabilitetit(k1)
Proceset e biznesit(k2)
Kreditë dhe provizionet
Krijimi I sistemeve dhe teknikat e dokumentimit(K 3)
Mashtrimi dhe abuzimi me kompjuter(k 5)
Kontrolli dhe sistemi informativ I kontabilitetit(k6)dhe
Kontrolli I sistemeve informative për besueshmëri( k 7)
Testi 1
Auditimi I sistemeve informative të kontabilitetit(k 9)
Cikli I të hyrave, prej shitjes deri te mbledhja e parave(k10)
Cikli I shpenzimeve prej blerjes deri te pagesa(k 11)
Cikli I prodhimit(k 12)
Cikli I menaxhimit të resurseve njerëzoredhe pagat(k 13)
Libri kryesor dhe sistemi I raportimit(k 14)
Testi final
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