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Qeverisja e korporatave përfshin qeverisjen e
bizneseve të mëdha-korporatave, si biznese
specifike dhe të organizuara si shoqëri aksionare.
-

-

Rezultatet e pritura të nxënies:

Të pajisë studentët me njohuritë
themelore mbi Qeverisjen e korporatave;
Të aftësojë studentët për analizën dhe
njohjen e problemeve të korporatave në
kushtet bashkëkohore të afarizmit dhe të
konkurrencës gjithnjë në rritje;
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 qeverisjen e korporatave;
- Të analizojnë drejt problemet praktike të
korporatave dhe të njohin problemet me
të cilat ato ballafaqohen;
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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
Ligjërata
3
15 javë
45 orë
Ushtrime teorike/laboratorike
1
15 javë
15 orë
Punë praktike
Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren
Kollokfiume,seminare
2
2 orë
Detyra të shtëpisë
Koha e studimit vetanak të studentit
2
15 javë
30 orë
(në bibliotekë ose në shtëpi)
Përgaditja përfundimtare për provim
4
2 javë
40 orë
Koha e kaluar në vlerësim
2
ditë
16 orë
(teste,kuiz,provim final)
Projektet,prezentimet ,etj
14

Totali

Metodologjia e mësimëdhënies:

Metodat e vlerësimit:

17 javë

148 orë

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.

Vlerësimi i studentëve konsiston në:
-

-

përcjelljen e punës së studentëve gjatë
semestrit dhe pjesëmarrjen e tyre aktive
në ligjërata. Studentët e tillë do të jenë në
gjendje që të fitojnë 10% të notës
përfundimtare;
kontrollin e diturisë së studentëve në
gjysmën e semestrit (java e tetë) përmes
kollokviumit, i cili do të përfshijë materjen
e kaluar deri në javën e shtatë dhe do të
ketë pyetje dhe probleme për zgjidhje;
studentët që janë të suksesshëm do të
fitojnë 45% të notës përfundimtare dhe
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-

në fund të semestrit do t’i nështrohen
vetëm pjesës së dytë të lëndës;
provimi përfundimtar, i cili do të përfshijë
tërë lëndën e ligjëruar gjatë semestrit dhe
do të jetë një kombinim i pyetjeve dhe
problemeve për t’u zgjidhur; provimi
përfundimtar do përfshijë 45% të notës
përfundimtare për studentët që e kanë
dhënë kollokviumin, ndërsa 90% për ata
të cilët nuk kanë qenë të sukseshëm.
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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:

Ligjerata që do të zhvillohet
Hyrje në qeverisjen e korporatave
Roli I menaxherit në korporata
Bordi I Drejtorëve
Sistemi financiar dhe ekonomia
Institucionet financiare-institucionet e tregut të letrave
me vlerë

Java e gjashtë:

Institucionet investive- Fondet e përbashkëta dhe
kompanitë financiare
Institucinet financiare kontraktuese dhe institucionet
financiare të Qeverisë
Kollokviumi i parë
Raportet financiare të korporatave
Tatimet e korporatave
Vendimet financiare dhe investive
Rreziku dhe kthimi
Buxhetimi i kapitalit
Politika e dividendave dhe struktura e kapitalit
Kontrolli dhe qeverisja

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:
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Vijimi i rregullt i ligjëratave dhe ushtrimeve është i obliguar për të gjithë studentët e
rregullt. 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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