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Përshkrimi i lëndës

Qëllimet e lëndës

Rezultatet e pritura të
nxënies

Kontabiliteti i kostos, i njofton kandidatët me parimet dhe
teknikat e kostos dhe me elementet e kontabilitetit të kostos
të cilat përdoren për të bërë dhe mbështetur vendimmarrjen.
Programi fillon duke ju njoftuar me natyrën dhe qëllimin e
kontabilitetit të kostos, duke e bërë dallimin e qartë me
kontabilitetin financiar. Seksioni tjetër ka të bëjë me
klasifikimin dhe sjelljen e kostos.
Fusha tjetër e programit mësimor të kësaj lënde paraqet
pjesën qendrore dhe i njofton kandidatët me një varitet të
teknikave të kosto që përdoren në biznes. Kjo ndiqet nga
përgatitja e buxhetit dhe përdorimi i kostos standarde si
mjete themelore për planifikimin dhe kontrollimin e kostove
të biznesit. Programi përfundon me njoftimin e përdorimit
të kontabilitetit të menaxh-mentit në mbështetjen e
vendimmarrjes.
Përmes kësaj lënde, studentët do të zhvillojnë një kornizë
për kuptimin e ndikimit të kostove në strategjinë e bizneseve prodhuese dhe vendimmarrjet në nivele të ndryshme.
Në përfundim të ciklit të ligjëratave nga kjo lëndë, studentët
duhet të jenë të aftë:
- Të kuptojnë rëndësin e kostove ne afarizmin bashkëkohor të korporatave prodhuese;
- Të analizojnë drejt llojet dhe klasifikimi i kostove;
- Të jenë në gjendje të përdorë teknika të matematikës ekonomike për analizat dhe shqyrtimin e të dhënave mbi
kostot;
 T’i aplikoj drejtë teknikat e kontabilitetit të kostos;
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Kontributi nё ngarkesën e studentit
Aktiviteti
Ligjërata
Ushtrime
Punë praktike
Kontaktet me mësimdhënësin/
konsultimet
Ushtrime në teren
Kollokviume
Koha e studimit vetanak të studentit
Përgaditja përfundimtare për provim
Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuiz,
provim final)
Totali

Metodologjia e
mësimëdhënies

Metodat e vlerësimit

Orë
2
1
0
2

Ditë/javë
15
15
0
15

Gjithsej
30
15
0
30

2
2
3
4

3
15
6
4

6
30
18
16
145

Studentët duhet të jenë pjesëmarrës aktivë të procesit mësimor.
Mësimi aktiv kërkon që studentët të reflektojnë mbi gjërat
që diskutohen e jo të jenë pranues pasivë të informatave që
u jepen. Ata janë inkurajuar që të shtrojnë pyetje.
Po ashtu do të organizohet edhe puna grupore, në mënyrë
që studentët të diskutojnë çështjet relevante dhe të këmbejnë
mendimet e tyre. Natyrisht, paraprakisht do të kërkohet
leximi dhe thellimi në literature relevante të lëndës.
Shkallët e notave: Ne do të shfrytëzojmë këtë shkallë të
notimit për studentët e rregullt
91-100% - nota 10 (dhjetë)
81-90%
- nota 9 (nëntë)
71-80%
- nota 8 (tetë)
61-70%
- nota 7 (shtatë)
51-60%
- nota 6 (gjashtë)
5o-me pak - nota 5 (pesë)

Literatura
Literatura bazë:

Literatura shtesë:
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1. Hansen&Mowen: “Menaxhimi i kostos: Kontabilitet dhe
kontroll” – botim i përkthyer, 2009
2. Horngren, Datar, Rajan: “Cost Accounting”, Ed.15, USA, 2015
3. Vanderbek Edwards:”Principles of cost accounting” 15

Edition, USA, 2010.
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Plani i dizejnuar i mësimit
Java
Java e I-rë:
Java e II-të:
Java e III-të:
Java e IV-rt:

Java e V-të:
Java e VI-të:

Java e VII-të:
Java e VIII-të:

Java e IX-të:

Java e X-të:
Java e XI-të:
Java e XII-të:
Java e XIII-të:
Java e XIV-të:
Java e XV-të:

Ligjërata që do të zhvillohet
Përshkrimi (prezantimi) i lëndës
Kontabiliteti i kostos në mjedisin biznesor
Konceptet bazike mbi kostot
 Rrjedhae kostove të prodhimit
Kontabiliteti për materialin
 JIT (Just in time)
 Llogaritja e OEQ (Economic Order Quantity)
Kontabiliteti për punën
 Kontrolli i kostove të punës
Kontabiliteti për kostot indirekte të prodhimit
 Metoda e kostove të punës direkte
 Metoda e orëve të punës direkte
 Metoda e orëve të makinës
Testi i parë
Alokimi i kostove të departamenteve mbështetëse
 Alokimi i kostove të departamenteve mbështetëse tek
departamentet prodhuese
Alokimi i kostove në departamentet shërbyese dhe prodhuese
 Metoda direkte
 Metoda e shkallëzuar
 Metoda e ndërsjellë
Alokimi i kostove tek departamentet shërbyese
Alokimi i kostove: Produktet e lidhura dhe nënproduktet
Jorelevanca e kostove të lidhur për vendimmarrje
Njësitë me defekte, njësitë e ripunuara dhe skrapi
 Kosto e proceseve dhe njësitë me defekte
Njësitë me defekte, njësitë e ripunuara dhe skrapi
 Kostot për porosinë dhe njësitë me defekte
Testi i dytë
Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:



Kopjimi dhe transmetimi i fjalëve nuk lejohet në këtë lëndë. Nëse studentët takohen në
këto aktivitete, ata do të trajtohen në bazë të rregulloreve përkatëse të Universitetit të
Pristinës. Me këtë rast do të merr notën e dobët dhe ky aktivitet do të përcillet në shënimet
personale të studentit.
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