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Formular për SYLLABUS të Lëndës FINANCAT DHE E DREJTA 
FINANCIARE 
 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti Juridik 

Titulli i lëndës: Financat dhe e drejta financiare  

Niveli: bachelor 

Statusi lëndës: obligative 

Viti i studimeve: III 

Numri i orëve në javë: 4 

Vlera në kredi – ECTS:  

Koha / lokacioni: Koha/lokacioni (termini i mbajtjes së ligjëratës dhe 

salla) dhe detje tjera do te caktohet ne bashkepunim 

me Fakultetin  

 

Mësimëdhënësi i lëndës: Prof. Dr. Bedri Peci 

Detajet kontaktuese:  Prof. Dr.  Bedri PECI 

Kabineti nr. 16 (kati IV) Fakulteti Juridik 

tel: + 377 45 300451 

E-mail:bedri.peci@uni-pr.edu                                                   

bedriipeci@hotmail.com 

 

 

Përshkrimi i lëndës Financat dhe e Drejta Financiare studiojn 

veprimtarin financiare të shtetit dhe personave tjerë 

juridik të së drejtës publike – kolektiviteteve 

juridiko-publike të cilave me ligj u është besuar të 

kryejn veprimtari të këtilla. 

Mekanizmi i mbledhjes dhe shpenzimit të mjeteve 

financiare si dhe harmonizimi dhe planifikimi i të 

hyrave dhe shpenzimeve në kuader të ekonomis 

financiare fillon mbi bazen e institucioneve të 

financave publike 

 

Qëllimet e lëndës: Kjo lëndë për studentët ofron  njohuri juridiko-

financiare shumë të rëndësishme mbi institucionet 

kryesore të financave publike përmes njohjes me 

teorin mbi institucionet financiare  si dhe praktikat 

e funksionimit të institucioneve financiare. Financat 

dhe e Drejta Financiare jep përgjigjëje për tri 

qështje madhore ; si, sa dhe prej kujt duhet të 

mbidhen mjetet financiare për financimin e 

shpenzimeve shtetrore, si duhet bërë shpërndarjen e 

mjeteve financiare në disa subjekte dhe për disa 
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qëllime, si dhe si të shpenzohet keto mjete ashtu që 

të realizohen në mënyrë sa ma optimale detyrat nga 

kompetencat e shtetit. 
 
 

Rezultatet e pritura të nxënies:  

Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të 

jetë në gjendje që: 

 

1.që të njeh kategorit themelore të financave 

publike nga dimensioni juridiko-financiar;  

 

2.do të jetë në gjendje të përshkruan funksionimin e 

marrdhënieve juridiko-financiare;  

 

3.do të jetë në gjendje që të bëj krahasimin e 

instituicioneve financiare;  

  

4.do të jete në gjendje të zhvillon iden mbi menyrat 

e financimit të shpenzimeve publike.  
 

Metodologjia e mësimëdhënies:   Lënda”Financat dhe e drejta financiare” do të 

trajtohet përmes ligjëratave, seminareve, 

ushtrimeve duke mos i përjashtuar edhe forma tjera 

të mundshme të studimit. Ligjërata do të paraqes 

prezantimin e rregullave themelore hyrëse dhe 

studime komparative. Ligjëratat do të jenë 

interaktive, për tu mundësuar studentëve një 

pjesëmarrje sa më aktive në temat që do të 

shtjellohen. 

 

 Seminaret do të jenë një proces interaktiv i mësimit 

për studentët, duke u bazuar në studimin e pavarur 

të materies nga ana e studentit nën mbikëqyrjen nga 

ana e mësimdhënësit të lëndës.  

 

 Studentëve u kërkohet që të shkruajnë së paku një 

punim seminarik që ka të bëjë me ndonjërën prej 

çështjeve apo temave të trajtuara gjatë ligjëratave. 

Pjesa e punës së shkruar do të llogaritet në 

vlerësimin final të studentit.  

  

Metodat e vlerësimit:  
 Colloquium dhe provim final.  

Vlerësimi i parë: 30% 

Vlerësimi i dytë   25% 
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Detyrat e shtëpisë ose angazhime  tjera 10% 

Vijimi i rregullt  5% 

Provimi final    30% 

Total 100% 
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
 Respektimi i orarit në ligjëratë dhe ushtrime; 

 Mos lëshimi i sallës gjatë ligjëratave ose ushtrimeve; 

 Ruajtja  e integritetit akademik; 

 Ruajtja e disiplinës gjatë procesin mësimor; 

 Respektimi i rregullat gjatë provimit. 
 

Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: Hyrje mbi Shkencen mbi Financat dhe te Drejten Financiare  

Java e dytë: Kuptimi i përgjithshëm i nevojave publike dhe klasifikimi i 

tyre  

Java e tretë: Kuptimi i te hyrave publike dhe ndarja e te hyrave publike  

Java e katërt: Te hyrat fiskale – Tatimet, aspekti teorik   

Java e pestë:   Ndarja e tatimeve  

Java e gjashtë: Kontributet, taksat dhe parafiskalitetet  

Java e shtatë:   Te hyrat jo-fiskale, Huat Publike   

Java e tetë:   Shpenzimet publike dhe parimet e shpenzimeve  

Java e nëntë:   Ndarja e shpenzimeve publike dhe struktura e shpenzimeve 

publike   

Java e dhjetë: Kuptimi i buxhetit dhe se drejtes buxhetore  

Java e njëmbedhjetë: Parimet buxhetore  

Java e dymbëdhjetë:   Procedura buxhetore  

Java e trembëdhjetë:     Kontolli i buxhetit  

Java e katërmbëdhjetë:   Rregullimi i marrdhenieve financiare ne shtetet 

bashkekohore 

Java e pesëmbëdhjetë:    Sistemi dhe politika e financimit publik në Kosovë  
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