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Përshkrimi i lëndës
Lënda MENAXHMENTI FINANCIAR jep njohuri të
kompletuara për aspektet e menaxhimit financiar të
ndërmarrjeve. Trajtohen tema te veçanta mbi vendimet
mbi financim, investimet dhe dividendin, vlerën në kohë
të parasë, mbi interpretimin e pasqyrave dhe raporteve
financiare, investimet, burimet e financimit, riskun,
strukturën e kapitalit dhe menaxhimin e kapitalit punues.

Qëllimet e lëndës:

Programi ka për qëllim të ofroj njohuri të bazike
studentëve për t’i ndërlidhur ato me disiplinat e tjera si
dhe për t’u aftësuar për qasje kritike të interpretimit të
problemeve dhe zgjidhjes së tyre ndërlidhur me fushat e
tjera.

Rezultatet e pritura të nxënies:
Pas përfundimit të këtij kursi, studentët duhet të jenë në
gjendje të:
-

Tregojne aftësi praktike në marrjen e vendimeve
mbi financimin, investimin dhe dividendin;
Të përvetësojnë njohuritë teorike dhe praktike
mbi riskun dhe evidentimin e tij;
Të formojnë opinionet e tyre lidhur me
vlerësimin e performansës së bizneseve.

Ky modul, po ashtu, duhet të zhvillojë tek studentët edhe
këto shkathtësi:
-

Shkathtësitë e të shkruarit;
Shkathtësitë e zgjidhjes së problemeve;
Shkathtësitë e komunikimit dhe prezantimit;
Shkathtësitë e punës në ekip.
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Metodat e vlerësimit:
Literatura
Literatura bazë:
Literatura shtesë:

Në përputhje me statutin e UP-së 'Hasan Prishtina'

Mustafa, I. (2008), Menaxhmenti Financiar, botimi
i tretë, Prishtine: Riinvest.
Financial Management, Theory and Practice, Eugene F.
Brigham, Michael C. Ehrhardt, THOMSON, South
Western, 2005
Materiale te ndryshme nga Ligjeratat

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
Hyrje- Objektivat e Menaxhmentit Financiar
Marrja e vendimeve financiare në korporatat moderne
Vlera në kohë e parasë
Analiza financiare/pasqyrat financiare
Raportet financiare
Kolokviumi i parë
Planifikimi financiar
Buxhetimi i kapitalit - Investimet
Risku dhe menaxhimi i tij
Financimi afatshkurtër dhe afatmesëm
Financimi afatgjatë
Kostoja e dhe struktura e kapitalit
Kolokviumi i dytë
Politika e dividendit
Menaxhimi me kapitalin punues
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