Formular për SYLLABUS të Lëndës
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:

Përshkrimi i lëndës

Qëllimet e lëndës:

Rezultatet e pritura të nxënies:

Fakulteti Ekonomik
Auditimi dhe shërbimet e sigurimeve
Master
E obliguar
2
6
Caktohet nga dekanati në fillim të vitit
Prof.asoc. Hysen Ismajli
Fakulteti Ekonomik, UP, Kabineti 43
Email:hysen_rismajli@yahoo.com
Konsultimet: e martë & e premte, ora 13-15
Auditimi bazohet ne auditmin e pasqyrave
kryesore financiare si: Bilancit te gjendjes,Pasqyrës
se të ardhurave,Pasqyrës se rrjedhes së parasë dhe
Pasqyrës se kryegjes . Auditmi i ketyre pasqyrave i
mundëson auditorit qe te shpreh opinionin e tij
lidhur me ketopasqyra. Në këtë kurs trajtohen
edhe ndikimet qe kanë auditimi i pasqyrave
financiare,operacional dhe i përputhshemrisë ne
vlerësimin e gjendjes reale te nje kompanije.
Ky kurs ka për qëllim tu ofrojë studentëve
parimet,konceptet dhe metodat kryesore te
kryerjes se një auditimi si dhe opinionin e auditorit
për keto pasqyra financiare.
1. Të formojnë opinionin e tyre në lidhje me
auditmin ,llojet e auditmit ,fazat kyesore te
auditmit, me qellim te vleresimit te gjendjës
reale te kompanisë,
2. Të vlerësojnë efektin e informatave nga
auditmi ne lidhje me marrjen e vendime nga
ana e organeve vendimmarrëse ,
3. Të vlerësojnë efektet e informatave nga
auditmi për shfrytezuesit e brendshem dhe te
jashtem te raporteve te auditorit,
4. Të prezantojnë opinionet e tyre mbi
problemet/rezultatet e auditmeve te kryera.
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Kontributi nё ngarkesёn e studentit (gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё
nxёnit tё studentit)
Aktiviteti
Orë
Ditë/javë
Gjithësej
2
13
26
Ligjërata
Ushtrime teorike/laboratorike
Punë praktike
1/2
10
5
Kontaktet me
1/2
10
5
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren
Kollokfiume,seminare
1
2
2
Detyra të shtëpisë
1/2
10
5
Koha e studimit vetanak të
2
15
30
studentit (në bibliotekë ose në
shtëpi)
Përgaditja përfundimtare për
3
4
12
provim
Koha e kaluar në vlerësim
2
4
8
(teste,kuiz,provim final)
Projektet, prezentimet ,etj
1/2
10
5
Totali

Metodologjia e mësimëdhënies:

Metodat e vlerësimit:

13

61

101

Çdo javë mbahen nga 2 orë ligjërata . Pas çdo te
dytën ligjëratë jepen detyra përauditmin e
pasqyrave financiare te një kompanie –Rast
studimi, të cilat diskutohen në javët në vijim.
Studentët inkurajohen që të përcjellin gjendjen e
kompanive në vend, gazetat, revistat dhe
internetin dhe të nxjerrin raste te kompanive te
audituara per krahasim dhe për diskutim.Punimet
e përgatitura lidhur me këto çështje merren
parasysh në vlerësim. Mësimdhënia do të
përqendrohet në pjesëmarrjen aktive të
studentëve në procesin e mësimit, me prezantime
individuale e grupore, me komente mbi
ligjëratën/prezantimin e mësimdhënësit etj.
Në mënyrë që të ketë një vlerësim sa më të drejtë
të punës së studentëve gjatë gjithë vitit, nota
përfundimtare është rezultat i aktivitetit të
studentëve të treguar gjatë ligjëratave dhe
ushtrimeve, dy vlerësimeve paraprake, dhe një
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provimi përfundimtar. Vlera e secilës nga këto do
të jetë si vijon:
Vlerësimi i parë:
20%
Vlerësimi i dytë
20%
Seminaret
20%
Provimi final
40 %
Total
100%
Gjatë vlerësimit do të merren parasysh, përveç
tjerash, edhe këto aspekte:
- interpretimi i temës,
- thellësia e të kuptuarit të temës,
- shfrytëzimi i literaturës,
- evaluimi dhe sinteza e evidencës,
- analizat kritike dhe
- logjika e ndërtimit të argumentit.
Përveç kësaj, vëmendje në vlerësim do tu
kushtohet edhe:
- drejtshkrimit,
- prezantimit vizual të të dhënave dhe
referencave, dhe
- prezantimit të përgjithshëm.
Literatura
Literatura bazë:

Literatura shtesë:

1.O.Ray Whittington,Kurt Pany,Parimet e
auditimit &sherbimet e tjera te sigurisë,McGrawHill Irvin,Edicioni i shtatembedhjetë
2.WiliamF.MessierJr,DBA,CPA,Auditing,McGRAWE
HILL,INC,(anglisht-kroatisht),Zagreb 2007
3.Rich Hayes, Arnold SChilder, Roger Dassen,
Philip Wallage, PRICIPLES OF AUDITING: and
INTERNATIONAL PERSPECTIVE, Concepts
and
methodsMcGRAW-HILL,INC(anglisht-kroatisht)
Zagreb 2006
1.B.Tusek L.Zager “Revizija”Zagreb 2006

2.IFAC, STANDARDET NDËRKOMBETARE TE
AUDITIMIT
3.Dhimiter Nikolla,Vjollca Karapici,Etleva Peta
”Aditmi” SH.B. Libri Universitar, Tiranë 2007.
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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:

Ligjerata që do të zhvillohet
Hyrje në Auditim dhe sherbimet e tjera te sigurisë
Roli i auditimit ne ekonomin e tregut ne kohen e krizes
Standardet profesionale dhe etika e auditorve
Përgjegjësia ligjore e auditorve
Planifikimi i auditimit, njohja e klientit, vlerësimi dhe
reagimi ndaj rreziqeve
Kontrolli i brendshëm
Diskutime dhe vlerësimi i parë
Mostrimi ne auditim
Auditimi i zërave te pasqyrave financiare
Auditimi i procesit te furnizimit dhe te shitjes
Auditimi i llogarive te arkëtueshme ,llogarive te pagueshme
dhe stoqeve
Auditimi i pasurisë fikse dhe investimeve financiare
Përfundimi i auditimit dhe dhenja e Raportit te auditorit
Diskutime/Seminare /Prezantime
Diskutime dhe vlerësimi i dytë

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Pjesëmarrja në ligjërata dhe ushtrime është e obligueshme. Studentët inkurajohen që
gjithmonë të kërkojnë sqarime gjatë ligjëratave dhe ushtrimeve. Mësimdhënësi do të
jetë në dispozicion për sqarime shtesë dhe konsultime të studentëve. Studentët kanë
për obligim që pas çdo ligjërate të lexojnë së paku literaturën që ju është caktuar dhe të
kryejnë detyrat dhe esetë që do t’u jepen. Studentët nuk janë të obliguar tu
nënshtrohen vlerësimeve gjatë semestrit. Studentet inkurajohen të përcjellin diskutimet
në media dhe të hapin diskutime lidhur me to. Studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm
dhe të respektojë institucionin dhe rregullat shkollore. Duhet të respektojë orarin e
ligjëratave , ushtrimeve dhe të jetë i vëmendshëm në orën mësimore. Është i obliguar
posedimi dhe paraqitja e indeksit në teste dhe provim. Gjatë hartimit të punimeve
seminarike, studenti duhet ti përmbahet udhëzimeve të dhëna nga mësimdhënësi për
realizimin hulumtues dhe teknik të punimit.
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