Syllabus për lëndën Kontabilitet i avancuar financiar
Të dhëna bazike të lëndës
Njësia akademike:
Titulli i lëndës:
Niveli:
Statusi lëndës:
Viti i studimeve:
Numri i orëve në javë:
Vlera në kredi – ECTS:
Koha / lokacioni:
Mësimëdhënësi i lëndës:
Detajet kontaktuese:

Fakulteti Ekonomik – Universiteti i Prishtinës
Kontabilitet i afancuar financiar

Master
Obligative
Viti i parë

2+0
6
Semestri i parë

Prof. Asc. Rrustem Asllanaj
rrustem_asllanaj201@hotmail.com

Përshkrimi i lëndës

Kontabiliteti Financiar përfshin konsolidimin e informacionit
kontabël dhe pasqyrat financiare të konsoliduara.

Qëllimet e lëndës:

Për t’u dhën njohuri studentëve për rolin dhe rëndësin e
kontabilitetit financiar të avansuar,në të cilin respektohen
në mënyrë strikte Standardet Nderkombëtare të
Kontabilitetit.
Të ndihmoj studentët për të kuptuar se si vendimet e
rëndesishme në rrethanat e globalizimit kur janë në rritje
format e kombinimit të bizneseve në shtete të
ndryshme,janë të parealizushme vendimet racionale pa
studimin e kontabilitetit të avansuar

Rezultatet e pritura të nxënies:
-Të kuptoj krijimin e informacionit në kontabiitetin e
avansuar;
- Të jetë në gjendje qe ti pergatisë pasqyrat financiare të
konsoliduara;
- Të analizoj me shkathtesi pasqyrat financiare te
konsoliduara;

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё nxёnit
tё studentit)
Aktiviteti
Orë
Ditë/javë
Gjithësej
Ligjërata
2
1x12
24
Ushtrime teorike/laboratorike
1
1x12
12
Punë praktike
2
1x12
24
Kontaktet me mësimdhënësin / konsultimet
1
1x12
12
Ushtrime në teren
Kollokfiume,seminare
1
1x2
2
Detyra të shtëpisë
2
1x12
24
1

Koha e studimit vetanak të studentit (në
2
1x12
24
bibliotekë ose në shtëpi)
Përgaditja përfundimtare për provim
3
2x4
24
Koha e kaluar në vlerësim (teste,kuiz,provim 2
1x2
2
final)
Projektet,prezentimet ,etj.
2
1x1
2
Totali
150
Leksionet, puna në grupe, prezentimet etj.
Metodologjia e mësimëdhënies:
Kollokfiumi i parë 30%
Metodat e vlerësimit:
Kollokfiumi i dytë 25%
Angazhimet tjera 10%
Vijimi i rregulllt 5%
Provimi final
30%
Totali
100%

Literatura
Literatura bazë:
Literatura shtesë:
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:

Advanced Accounting , Joe B. Hoyle, Thomas F. Shaefer,
Timothy S. Doupnik 2008
Kontabiliteti i Avancuar , Sotiraq Dhamo 2009

Ligjerata që do të zhvillohet
Kontabiliteti për investimet – Metoda e ekuitit
Konsolidimi i aksioneve dhe obligacioneve
Konsolidimi në datën e blerjes – Metoda e blerjes
Konsolidimi – Metoda e bashkimit të interesave
Kollokfiumi i parë
Konsolidimi i pasqyrave financiare – Transaksionet e pasurisë
ndërmjet kompanive
Konsolidimi i pasqyrave financiare – Transaksionet e borgjeve
ndërmjet kompanive
Tatimi i shtyer dhe tatimi në të ardhurat e korporatës
Kontabiliteti i konsignacionit
Kollokfiumi i dytë
Transaksionet në deviza (monedha) të jashtme dhe rrisku i
këmbimit
Diversiteti i Kontabilitetit dhe Standardet Ndërkombëtare
Kontabiliteti për riorganizimet legale dhe likuidimet
Formacionet e ortakërisë, raportimi financiar i tyre dhe likuidimet
Provimi final

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Sjellje korekte duke respektuar në mënyrë ekzakte rregullat e statutit të UP-së në leksione,
ligjerata dhe vlerësim të studentëve.
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