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Përshkrimi i lëndës Bankat  si institucione financiare kryejnë një funksion të 

rëndësishëm të ndërmjetësimit në mes transaktorëve 

financiar suficitarë dhe atyre deficitar, me qrast 

sigurimi I drejt  dhe efikas I kërkesave dhe obligimeve 

në mes transaktorëve të ndryshëm është jetike për 

zhvillimin ekonomik dhe social  të një vendi. Prandaj 

edhe në aktivitetin ditor të bankave  është të një 

rëndësie të veqantë  sigurimi I sundimit të ligjit. Pasiqë 

bankat  duke zhvilluar  punët bankare kontribuojnë 

akumulimit  dhe koncentrimit të mjeteve të liraq 

financiare nga njera aqnë , dhe alokacionin të 

suksesshëm të tyre në degët dhe veprimtaritë 

ekonomike, nga ana tjetër, natyrisht duke  ko9ntribuar 

zhvillimit ekonomiko – social të një vendi.  

Në jetë ekonomike dhe aktivitetin financiar të një vendi  

jo të zhvilluar , siq është Kosova, roli dhe rëndësia e 

bankave dhe të institucioneve të tjera jobankare4 për 

të përkrahur zhvillimin e dëshiruar ekonomik është të 

një rëndësie  të veqantë, me qrast gjat zhvillimit të 

aktivitetit të tyre  sigurimi I sundimit të ligjit në mes 

transaktorëve është të një rëndësie të veqantë. 
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Qëllimet e lëndës: Qëllimi I këtij kursi është që studentëve të Fakultetit 

Juridik të ofrojë njohuri mbi paranë dhe kredinë, mbi 

bankat dhe afarizmin bankar dhe institucionet 

financiare jobankare, respektivisht aktivitetin financiar  

dhe rrjedhat kreditore që zhvillohen në mes mes 

institucioneve financiare bankare dhe jobankare dhe 

subjekteve të ndryshme  ekonomike dhe joekonomike.  

Poashtu qëllimi I këtij kursi është që studentëve të ofroj  

njohuri të mjaftueshme  për institucionet financiare 

bankare dhe jobankare, për funksionimin dhe veprimin 

e sistemit bankar si dhe për produktetqë I shfrytëzojnë 

bankat dhe institucionet financiare jobankare. 

 

Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit të kursit , studenti do të jet në 

gjendje të ushtrojë të gjitha llojet e përgjegjësive në 

bankat depozitare ose  komerciale si dhe të 

përfaqësoj interesat e bankës apo institucioneve të 

tjera financiare ose jofinanciare gjatë shqyrtimit të 

kontesteve të ndryshme . 

 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e 
tё nxёnit tё studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime teorike/laboratorike    

Punë praktike    

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

10 min 15 1.5 

Ushtrime  në teren    

Kollokfiume,seminare 1 2 2 

Detyra të  shtëpisë    

Koha e studimit vetanak të studentit 
(në bibliotekë ose në shtëpi) 

5 15 75 

Përgaditja përfundimtare për provim 5 5 25 

Koha e kaluar në vlerësim 
(teste,kuiz,provim final) 

5 2 10 

Projektet,prezentimet ,etj    
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Totali  
 

  143.5 orë 

 

Metodologjia e mësimëdhënies:   Pas një ligjërate hyrëse prej tre orësh, mësimi i lëndës 
do të bëhet me anë të një serie javore të ligjëratave 
nga dy orë të përcjella me nga një orë për prezantime 
seminarike. Një listë e materialeve të leximit dhe të 
pyetjeve për seminare do të shpërndahet që më parë 
dhe studentët do të pritet të përgatisin përgjigje për 
diskutim në seminare. 

  

Metodat e vlerësimit: 20%: Pjesëmarrja në diskutimet në klasë. 
20%: Gjatë semestrit, ne do të mbulojmë disa grupe të 
problemeve. Secili student do të jetë përgjegjës për 
përgatitjen dhe paraqitjen e një problemi të vendosur gjatë 
semestrit. Studenti do të shkruajë një punim tre-deri në 
pesë-faqesh (me hapësirë të dyfishtë mes rreshtave, 
shkronja 12-pikëshe Times New Roman, margjina e faqes 1 
") duke analizuar problemet. 
Studenti do të ketë 10-15 minuta gjatë orës për t’ia 
shpjeguar klasës problemin dhe për t’iu përgjigjur pyetjeve. 
Kjo detyrë do të përfaqësojë 20% të notës së secilit nxënës. 
60%: provimi. 

Literatura  

Literatura bazë:   1. Dr.Agim Paca,”Bankat dhe sistemi 
bankar”,Prishtinë,2005 
Dr.Milutin Cirovic,”Nova uloga banaka u trzisnim 
uslovina”,JIK banka,1990   Martin F. Ëolters,’’ Kljuq za 
kompjuter’’, ZAK – Savremena administracija, 
Beograd, 1969. 
2. Paul Samuelson,”Ekonimika”,Zagreb,1992         
3. P.A Samuelson dhe Uilliam 
Nordhouse,”Ekonimia”,”Mate”,Zagreb,1984       
4. Roger Le Roy Miller dhe David D. Van 
Hoose,”Moderni novac I bankarstvo”,”Mate”,Zagreb, 
1993 
 

Literatura shtesë:    
5. P.A. Samuelson, Ekonomika Zagreb, 1992., 
Driton Tali, Ekonomia dhe industria financiare 
6. John Keneth 
Galbraith,”Novac”,Stvarnost,Zagreb,197                          
7. Charles Kindlberger,”Internacional Capital 
Movements”,Cambridge University Press,1988 
8.Bernard J Foley,”Capital 
Markerts”,”Mate”,Zagreb,1991 
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9.Dr.Drini Salko dhe Orfea Dhuci,”Paraja dhe 
institucionet financiare”,Tiranë 1999 
10.Dr.Branko Vasiljeviq,”Teorija I buducnost 
finansijskog posredovanja”,Fakullteti 
ekonomik,Beograd,1994 
8. Dr. Agim Paca, Statistika, Univesiteti I 
Prsahtinës, Prishtinë, v. 2003. 

Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: Sistemi i krijimit dhe të qarkullimit të ardhurave kombëtare, 

shpërndarja , rishpërndarja, cikli ekonimik, bilansi i 

pagesave, rritja ekonomike, inflacioni etj. 

 

Java e dytë: Nocioni dhe kuptimi i parasë dhe e kredisë dhe e kamatës, 

paraja dhe e drejta, paraja si mjet ligjor i pagesës, format 

institucionale të parasë, letrat me vlerë dhe qarkullimi i tyre 

. Sistemi i qarkullimit të pagesave 

Java e tretë: Bazat teorike të sistemit financiar dhe të sistemit bankar. 

Teorit  mbi bankat ; Llojet e sistemeve financiare.  

Sistemi bankar dhe ndërmjetësuesit  financiar. 

Java e katërt: Institucionet financiare bankare:   

Banka qendrore ; Karakteristikat dhe përgjegjësit kryesore 

të Bankës qendrore ; Funksionet dhe detyrat të bankës 

qendrore. 

Java e pestë:   Bankat depozitare  -  komerciale ; Bankat afariste ; Bankat 

investive ; Bankat universal ; Bankat e tjera . 

Java e gjashtë:  Institucionet financiare jobankare: a) Kursimoret - )Bankat 

e  përbashkëta ose të përziera të kursimit: b) Shoqatat e 

kursimit – kreditimit; c) Unionet kredituese. 

 

Java e shtatë:    Investitorët  institucional ; Institucionet  e kursimit 

kontraktues ; Kompanitë dhe shoqatat  e sigurimit ; Fondet 

e pensioneve – Planet e fondiruara  ose plani i fondeve ; 
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Planet e pafonduara, Institucionet investive financiare ; 

Kompanit  e kujdesit  apo të mbikqyrjes . 

 

Java e tetë:   Fondet  huadhënëse ; Shoqatat investive ; Kompanitë 

Financiare . 

Java e nëntë:   Institucionet ndihmëse financiare : 1) Agjencionet 

shtetërore ose gjysëmshtetërore  për financimin  dhe 

sigurimin e aranzhmaneve  investive tregtare 2) Institucionet  

apo shtëpitë  investive dhe brokere dhe dilere; Institucionet 

ose shtëpitë akcepte ; Institucionet apo shtëpitë  emëtuese ; 

Institucionet të tjera financiare. 

Java e dhjetë: Banka dhe kredia  ; Kredia dhe Kamata ; Kuptimi dhe 

rëndësia e kredisë ; Kontrata kreditore dhe llojet e kredisë – 

kredit komerciale ; kredit investive ; kredit hipotekare ; 

kredit llombarde etj 

Java e njëmbedhjetë: Banka dhe Kamata ; Kuptimi dhe rëndësia e kamatës ; 

Struktura kohore e kamatës ; Inflacioni dhe norma e kamatës 

;  politika kamatore e bankës . 

Java e dymbëdhjetë:   Menaxhimi i riskut ; Menaxhimi i riskut të kredisë, 

Menagjimi i riskut të kamatës ; menaxhimi i riskut valuator 

; menaxhimi i riskut të letrave me vlerë dhe të aksioneve. 

Java e trembëdhjetë:     Produktet bankare në bankat në Kosovë : Kredi personale; 

Kredi konsumuese; Flexi kredi; Kredi kartelë;Auto kredi; 

Llogari rrjedhëse ; Llogari kursimesh ;  Depozita Flexi etj.  

Java e katërmbëdhjetë:   Punët Bankare ; Punët pasive bankare ; Punët aktive bankare 

; Punët neutrale bankare ; Punët vetanake bankare   

Java e pesëmbëdhjetë:    Sistemi banker i Kosovës ;  Qarkullimi i pagesave dhe 

instrumentet e pagesës . 
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Sjelljet e poshtëshënuara janë në kundërshtim me politikat akademike dhe rregullat e 
mirësjelljes: 

• Vonesa në ligjerata dhe ushtrime; 
• Lëshimi i sallës gjatë ligjeratave ose ushtrimeve (pa arsyeje të nevojshme); 
• Tregimi i shenjave të qarta të mosinteresimit dhe të folurit të pandërprerë ose formave 

tjera të sjelljes që pengojnë procesin e rregullt të mësimit; 
• Mbajtja e telefonit celular të hapur gjatë ligjeratave ose ushtrimeve, do të rezultojnë 

me humbje të pikëve për shkak të sjelljes joprofesionale. 
 

Shkelja e integritetit akademik përfshin një ose më shumë nga veprimet në vijim: 
• Kopjimi gjatë provimit ose testit; 
• Shfrytëzimi i shenimeve ose librave të palejuara gjatë testit ose provimit; 
• Shkëmbimi i informatave me një student tjetër gjatë provimit; 
• Dhënja e deklaratave të rrejshme për të arsyetuar dikë nga mësimi, ushtrimi apo 

provimi. 

 


