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Qëllimi i këtij kursi është që t’i pajisë studentët me
konceptet dhe mjetet e avancuara të financave
moderne. Temat e kursit do të jenë: Vlera kohore e
parasë; Vlerësimi i aktiveve financiare dhe reale;
Zgjedhja e portofolit dhe modelet e vlerësimit të
aseteve, Buxhetimi i kapitalit në kushtet e pasigurisë;
Burimet afatgjate të financimit; Struktura e kapitalit;
Financimi i veçantë dhe vendimet për investime;
Opsionet Future, Forward dhe Swap; Planifikimi
financiar dhe planifikimi afatgjatë dhe çështjet
strategjike.

Qëllimet e lëndës:
Qëllimi kryesor është që studentët të jenë në gjendje të
analizojnë vendimet kritike nga një prespektiv
financiare. Qëllimi i lëndës gjithashtu është të ofrojë
një perspektivë të gjerë se si teoria dhe praktika
financiare ndërveprojnë në jetën e vërtetë dhe
përgatitjen e studentëve për karrierë të suksesshme në
industrinë financiare.
Rezultatet e pritura të nxënies:

Me përfundimin e kësaj lënde studentët do të jenë në
gjendje :
- Të kuptojnë esencën e menaxhmentit financiar,
- Të njohin dhe te aplikojmë teknikat e vlerës
kohore te parëse në praktikë,
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- Te kuptojnë esencën e rrezikut dhe pasigurisë,
- Të njohin llogaritjen e treguesve të rrezikut dhe të
aplikojnë atë në praktikë;
- Të zbatojnë metodat kryesore të pagesave;
- Të njohin teknikat e buxhetimit të kapitalit dhe të
aplikojnë atë në praktikë;
- Të diskutojnë problemet e strukturës optimale
financiare dhe të përshkruajmë komponentët kryesorë
të strukturës financiare;
- Të bëjnë dallimin midis llojeve të ndryshme të
dividendëve dhe në mes të llojeve të ndryshme të
politikës së dividendit;
- Të analizojnë problemet kryesore të planifikimit
financiar;
- Të ofrojmë sugjerime për menaxhimin e rreziqeve
financiare;
- Të dalloj në mes të tregut dhe vlerës së investimit
- Të krahasojnë përparësitë dhe disavantazhet e
bashkimeve dhe blerjeve,

Metodat e vlerësimit:
-

Në përputhjen me statusin e UP. “H.P”
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Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:

Ligjerata që do të zhvillohet
Hyrje në Financë;

Java e dytë:

Vlera kohore e parasë

Java e tretë:

Vlerësimi;

Java e katërt

Letrat me vlerë me të ardhura fikse;

Java e pestë:

Aksionet e zakonshme

Java e gjashtë:

Investimet kapitale

Java e shtatë:

Kthimi dhe Rreziku

Java e tetë:

Punim Seminarik

Java e nënte

Planifikimi financiar

Java e dhjetë:

Zgjedhja e Portofolios

Java e njëmbëdhjetë:

Modeli CAPM ( Capital Asset Pricing Model )

Java e dymbëdhjetë:

Hipoteza e tregut efiqent

Java e trembëdhjetë:

Punim Seminarik

Java e katërmbëdhjetë:

Instrumentet Derivative

Java e pesëmbëdhjetë:

Opsionet dhe aplikimi i tyre
Future dhe Forward kontratat
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