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Kontabiliteti salla
I institucioneve
financiare është njëra
ndër lëndët zgjedhore që iu ofrohet studentëve të
Konsultimet:
(me termine-email)
vitit të dytë enëhene
studimet
master në departamentin
Banka, financa dhe kontabilitet. Kjo lëndë është e
marte 14.45
-15.30e studentëve me
dedikuar ti eplotësoj
njohuritë
kontabilitetin
e
institucioneve
financiare
Kabineti: 81(kati
7)
specifikisht
per sigurimet
e jetës, risigurimet dhe
fondet pensionale. Puna rreth përgatitjeve të
Përcaktohet
ngafinanciare
Dekanati dhe shfrytëzueshmëria nga
raporteve
ana e atyre që marrin vendime afariste do të jenë
synim I kësaj lënde.
Kjo lëndë ka të bëjë me përgatitjen e raporteve financiare
nga institucionet financiare te karakterit te sigurimit të
jetës, risigurimet dhe fondet pensionale.Lënda është e
dizejnuar për të plotësuar njohuritë e kontabilitetit të
institucioneve financiare për studentët e vitit të dytë-master
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Rezultatet e pritura të nxënies:

Metodat e vlerësimit:

 Kuptoni veprimtaritë financiare të
sigurimeve të jetës
 Kuptoni veprimtaritë financiare të
risigurimeve
 Kuptoni veprimtaritë financiare të
fondeve pensionale

Notimi:



Afatet e provimeve
Punimet seminarike konsiderohen gjate vleresimit
me nje note shtese prej notes se provimit.

Shkallët e notave: Ne do të shfrytëzojmë këtë shkallë të
notimit

91-100%
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81-90%
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71-80%

C/8

61-70%

D/7

51-60%

E/6

50-me pak

F/5
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Literatura bazë:

Literatura shtesë:

Arben Dermaku&Arber Hoti:”Kontabiliteti I
institucioneve financiare”, Prishtine,twins, 2013.


Resurse te internetit perkatesisht web faqet
e institucioneve financiare

Plani i detajuar i mësimit për vitin akademik 2015-2016
Java

Temat

Java 1:
Java 2:

Njohtimi me sillabusin e kontabilitetit të institucioneve financiare 2
K 1. Roli I sigurimit të jetës dhe funksionet e tij në shoqëri

Java 3:

K 2. Njohja me pasqyrat financiare

Java 4:

K 3.Trajtimi kontabël I transaksioneve të sigurimit të jetës

Java 5:

K 4.Roli I risigurimeve dhe funksionet e tij në ekonomi

Java 6:

K 5. Njohja me pasqyrat financiare të kompanive të risigurimit

Java 7:

K6.Trajtimi kontabël I transaksioneve të risigurimeve

Java 8:

K 7. Roli I fondeve pensionale dhe funksionet e tij në ekonomi

Java 9:

K 8. Njohja me pasqyrat financiare të fondeve pensionale

Java 10:

K 9. Trajtimi kontabël I transaksioneve të fondeve pensionale
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