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Kontabiliteti salla
I institucioneve
financiare është njëra
ndër lëndët zgjedhore që iu ofrohet studentëve të
Konsultimet:
hene
(me termine-email)
vitit të tretëenë
departamentin
Banka, financa dhe
kontabilitet derisa per drejtimin e kontabilitetit
e marte 14.45
eshte lende obligative.
Kjo-15.30
lëndë është e dedikuar
ti plotësoj njohuritë e studentëve me kontabilitetin
81(kati
7)
e Kabineti:
institucioneve
financiare
specifikisht. Puna rreth
përgatitjeve të raporteve financiare dhe
Përcaktohet
nga Dekanati
shfrytëzueshmëria
nga ana e atyre që marrin
vendime afariste do të jenë synim I kësaj lënde.

Kjo lëndë ka të bëjë me shfrytëzimin e informatave nga
përdoruesit që marrin vendime afariste. Qëllimi ynë është
të tregojmë se si përdoren sot informatat e kontabilitetit në
institucionet financiare. Institucionet financiare janë
përdoruesit më intenziv të raporteve financiare mirepo në
të njëjtën kohë edhe vet kontabiliteti I institucioneve
financiare është me interes sidomos për studentët të cilët së
shpejti do tu bashkohen këtyre institucioneve. Lënda është
e dizejnuar për të plotësuar njohuritë e kontabilitetit të
institucioneve financiare për studentët e vitit të tretë.
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Rezultatet e pritura të nxënies:

 Kuptoni rolin e kontabilitetit në
marrjen e vendimeve lidhur me
institucionet financiare
 Kuptoni veprimtaritë në kuadër të
institucioneve financiare
 Kuptoni konceptet themelore të
matjeve në institucionet financiare
 Kuptoni raportimin e fitimeve dhe
situatave financiare
 Kuptoni interpretimin e raporteve
financiare
te
institucioneve
financiare

Metodat e vlerësimit:

Notimi: Nota semestrale do të determinohet nga këto
aktivitete:
Testi I

35poena

Testi final
Angazhimi ne prezentime,debate

35poe
10 poena

Angazhimi ne ushtrime
Totali i poenave

20 poena
100 poenave

Shkallët e notave: Ne do të shfrytëzojmë këtë shkallë të
notimit

91-100%

A/10

81-90%

B/9

71-80%

C/8

61-70%

D/7

51-60%

E/6

50-me pak

F/5
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Literatura bazë:

Literatura shtesë:

Arben Dermaku&Arber Hoti:”Kontabiliteti I
‘Hasan
Prishtina’
institucioneve
financiare”, Prishtine, 2013.


Resurse te internetit perkatesisht web faqet
e institucioneve financiare

Plani i detajuar i mësimit për vitin akademik 2015-2016
Java

Temat

Java 1:

Njohtimi me sillabusin e kontabilitetit të institucioneve financiare

Java 2:
K1-Njohja me institucionet financiare
K2 - Bankat komerciale si koncept
Java 3:

K3 - Njohja me pasqyrat financiare te bankave komerciale

Java 4:

K4 - Trajtimi kontabël
komerciale(79-95)

i

transaksioneve

kryesore

të

bankave

Java 5:

K4 - Trajtimi kontabël
komerciale(95-121)

i

transaksioneve

kryesore

të

bankave

Java 6:

K4 - Trajtimi kontabël i transaksioneve kryesore të bankave komerciale
(121-137)

Java 7:

K5 - Analiza financiare e bankave komerciale(137-150)

Java 8:

K5 - Analiza financiare e bankave komerciale(151-164)

Java 9:

TESTI 1 (PER PJESEN E BANKAVE)

Java 10:

K6 -Sigurimi si koncept
K7 - Roli i kompanive te sigurimit ne zhvillimin ekonomik

Java 11

K8 - Njohja me pasqyrat financiare te kompanive te sigurimit

Java 12

K9 - Trajtimi kontabël i transaksioneve kryesore të kompanive të
sigurimit(225-255)

Java 13

K9 - Trajtimi kontabël i transaksioneve kryesore të kompanive të
sigurimit(256-266)

Java 14

K10 - Analiza financiare e kompanive të sigurimit

Java 15

TESTI final (PER PJESEN E KOMPANIVE TE SIGURIMIT)
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Java 11:

Java 12:

Java 13:

Java 14:

Java 15:
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