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Lënda ofron njohuritë e avancuara për menaxhimin
e bankave 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 të Menaxhimit të bankave;
Të aftësojë studentët për identifikimin e
problemeve të bankave në kushtet
bashkëkohore të afarizmit dhe të
konkurrencës gjithnjë në rritje;
Të mundësojë zbatimin e njohurive të
fituara edhe në rrethanat aktuale të
menaxhimit të bankave;
T’i aftësojë studentët për ballafaqimin me
problemet praktike 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 nga kjo lëndë,
studentët duhet të jenë të aftë:
- Të kuptojnë menaxhimin e bankave;
- Të analizojnë drejt problemet praktike të
menaxhimit të bankave dhe të njohin
problemet me të cilat ato ballafaqohen;
- Të jenë në gjendje që njohuritë e fituara t’i
aplikojnë në menaxhimin e bankave në
kushtet bashkëkohore;
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Metodologjia e
mësimëdhënies:

Metoda e ligjërimit është interaktive, duke u
mundësuar studentëve që të bëjnë pyetje për
problemet aktuale në kuadër të ligjëratës së
mbajtur. Po ashtu, studentët kanë mundësi që për
problemet që kanë gjatë përgatitjes së lëndës të
kontaktojnë me profesorin dhe të marrin udhëzime
adekuate nga ai në drejtim të rritjes së cilësisë së
mësimit dhe suksesit të studentëve.

Metodat e vlerësimit:
Literatura
Literatura bazë:

Në përputhje me statusin e UP “H.P”
1. Prof.Dr.Gazmend Luboteni, Menaxhmenti
bankar, Prishtinë, 2004.
2. Prof.Dr.Gazmend Luboteni, Bankat dhe
afarizmi bankar, Prishtinë, 2006.

Literatura shtesë:

1. Peter Rose, Commercial Bank Management,
McGraw-Hill, Iwin, Boston, 2002.
2. Barbara Casu, Claudia Girardone, Philip
Molyneux, Introduction to Banking, Prentice
Hall, Essex, 2006.

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
Hyrje në biznesin e bankave
Menaxhimi i pasurisë e detyrimeve dhe mbrojtja nga
rreziku i normës së kamatës dhe rreziku kreditor
Menaxhimi i portfolios investive të bankës dhe
pozitës likuide të saj
Menaxhimi i burimeve të mjeteve të bankës
Kreditimi i bizneseve dhe konsumatorëve
Struktura organizative e bankave dhe opcionet për
shërbime; zgjedhja e kanalit për rritje të ardhshme
dhe ekspanzion
Menaxhimi i cilësisë në banka
Marketingu financiar dhe bankar
Menaxhimi i procesit të ndërrimeve strategjike në
banka
Planifikimi strategjik në banka
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