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Lënda ofron njohuritë e avancuara mbi financat e
korporatave në kushtet bashkëkohore të afarizmit
dhe të konkurrencës në rritje.

Qëllimet e lëndës:
-

-

-

-

Rezultatet e pritura të
nxënies:

Të pajisë studentët me njohuritë e
avansuara mbi Financat e korporatave dhe
menaxhimin financiar të korporatave;
Të aftësojë studentët për analizën dhe
njohjen e problemeve të menaxhimit të
rreziqeve dhe planifikimit financiar të
korporatave në kushtet bashkëkohore të
afarizmit dhe të konkurrencës gjithnjë në
rritje;
Të mundësojë zbatimin e njohurive të
fituara edhe në rrethanat aktuale të
afarizmit të ndërrmarrjeve të mëdha, duke
pasur parasysh zvogëlimin e rreziqeve;
T’i aftësojë studentët për ballafaqimin me
problemet praktike të menaxhimit të
rreziqeve përmes hexhingut dhe të
mundësojë zgjidhjen e atyre problemeve
duke u bazuar në njohuritë e fituara gjatë
vijimit të kësaj lënde.

Në përfundim të ciklit të ligjëratave dhe ushtrimeve
nga kjo lëndë, studentët duhet të jenë të aftë:
- Të kuptojnë afarizmin bashkëkohor të
korporatave dhe menaxhimin e rreziqeve të
korporatave;
- Të analizojnë drejt problemet praktike të
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-

-

-

korporatave në këtë drejtim dhe të njohin
problemet me të cilat ato ballafaqohen;
Të jenë në gjendje që njohuritë e fituara t’i
aplikojnë në afarizmin e ndërmarrjeve;
Të bëjnë planifikimin financiar afatshkurtër
dhe afatgjatë dhe të përpilojnë pro-forma
Raportet financiare, duke siguruar kështu
një kontakt të afërt me praktikën e
ndërmarrjeve;
Të bëjnë buxhetimin e cash-it dhe
menaxhimin e drejt të kredive të
korporatave, duke u bazuar në njohuritë e
fituara gjatë orëve të ligjëratave dhe
ushtrimeve.
problemet me të cilat ato ballafaqohen;
Të jenë në gjendje që njohuritë e fituara t’i
aplikojnë në menaxhimin e bankave në
kushtet bashkëkohore;

Metodat e vlerësimit:
Literatura
Literatura bazë:

Në përputhje me statusin e UP “H.P”

Prof.Dr.Gazmend Luboteni: Financat e korporatave,
Prishtinë, 2007.

Literatura shtesë:

Brealey, Meyers: Principles of Corporate Finance,
McGraw-Hill, New York-Boston, 2001.

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

Ligjerata që do të zhvillohet
Bursat e opcioneve
Menaxhimi i rrezikut-Sigurimi
Instrumentet e hexhingut-futures kontratat, forward
dhe swap
Normat e kamatës dhe normat e kthimit
Fitimi në datën e skadimit
Determinimi i normave të kamatës në treg
Planifikimi financiar
Menaxhimi i kredive
Bashkimi i korporatave
Kontrolli dhe qeverisja
Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
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Vijimi i rregullt i ligjëratave dhe ushtrimeve është i obliguar për të gjithë studentët. Të
gjithë studentët janë të obliguar që t’i përfillin rregullat e mirësjelljes: mbajtja e
qetësisë, çkyçja e telefonave celularë dhe hyrja në sallë me kohë.
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