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Formular për SYLLABUS të Lëndës  
 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti Juridik 

Titulli i lëndës: Standardet Ndërkombëtare të Raportimit 

Financiar dhe Auditimi 

Niveli: Master 

Statusi lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: Viti I, Semestri II 

Numri i orëve në javë: 3+0 

Vlera në kredi – ECTS: 5 

Koha / lokacioni: Salla D3 

Mësimëdhënësi i lëndës: Prof. Asoc. Dr. Rrustem Asllanaj 

Detajet kontaktuese:  rrustem_asllanaj201@hotmail.com  

 

Përshkrimi i lëndës Lënda ofron një përmbledhje të parimeve themelore të 
kontabilitetit, Standardet Kosovare të Kontabilitetit 
(SKK) dhe Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit 
(SNK) në mënyrë që të regjistroj dhe përgadisë 
pasqyrat financiare mbi bazat e këtyre parimeve dhe 
supozimeve 
Shpejgonë se çfarë është kontabiliteti dhe pse është i 
rëndësishëm për organizatat biznesore, organizatat 
me interes publik dhe organizatat tjera, administrimin 
e biznesit dhe marrësit e vendimeve duke u bazuar në 
informatat nga pasqyrat financiare. Lënda 
përshkruanë qëllimin kryesor të kontabilitetit dhe rolin 
e tij për organizatat biznesore dhe jobiznesore.  
Të kuptuarit e auditimit si proces, çka është auditimi, 
llojet e auditimit, ilustrimi i llojit standard të opinionit 
dhe pjesët e tij, llojet tjera të raporteve të auditimit 
dhe pse auditimi është i nevojshëm. 

Qëllimet e lëndës: Kjo lëndë është e orientuar për nevojat e studentëve të 
cilët nuk e kanë  fushën kryesore kontabilitetin. Kursi u 
ofron studentëve njohuri themelore të kontabilitetit 
për kompanitë shërbyese, tregtare dhe prodhuese. 
Gjithashtu u ofron njohuri për rregullativën ligjore të 
raportimit financiar si në sektorin publik ashtu edhe në 
ate privat, me sistemin e qeverisjes korporative, me 
ligjet themelore të cilat zbatohen në fushën e 
financave publike dhe sektorët tjerë. Qëllimi është që 
studentët të zhvillojnë aftësitë që të mund të 
regjistrojnë transaksionet e përgjithshme të 
kontabilitetit, të kuptojnë dhe të interpretojnë 
pasqyrat financiare themelore dhe përdorimin e 
informacionit të kontabilitetit për të ndihmuar në 
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marrjen e vendimeve më të mira të biznesit. Ti 
identifikojnë Ligjet dhe Rregulloret te cilat duhet të 
zbatohen me rastin e trajtimit të ngjarjeve afariste në 
të gjithë sektorët, si dhe ti ndjekin Standardet 
përkatëse kombëtare dhe ndërkombëtare me rastin e 
përpilimit të raporteve financiare dhe kontrollit apo 
auditimit të atyre raporteve. 

Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit të kësaj lënde, studenti duhet të ketë 
njohuri dhe aftësi: 

 Përshkruajnë qëllimin kryesor të kontabilitetit 
dhe rolin e saj për organizatat biznesore dhe 
jobiznesore. 

 Përmbledhë parimet themelore të kontabilitetit 
Standardet Kosovare të Kontabilitetit (SKK) dhe 
Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit 
(SNK) në mënyrë që të regjistroj dhe përgadisë 
pasqyrat financiare mbi bazat e këtyre parimeve 
dhe supozimeve. 

 Për tu përcjell studentëve rëndësin e 
kontabilitetit dhe pasqyrat financiare për 
menaxhimin e biznesit. 

 Të ndihmoj studentët për të kuptuar se si 
vendimet financiare, insvestuese dhe operative 
reflektohen nga pasqyrat financiare. 

 Të inkuaroj dhe zhvilloj studentët për mendimin 
kritik në inkorporimin dhe orinetimin e marrjes 
së vendimeve  të qëndurueshme. 

 Metodologjia e mësimdhënjes(ligjëratë,diskutim, 
punë në grupe etj ). 

 

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 45 

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    



 3 

  

Totali  
 

  188.5 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. Rrustem Asllanaj, Kontabiliteti Financiar, 2010 
Edicion i parë Kosovar. ISBN 9789951001175 

2. Rod Monger, Financial Accounting, A global 
Approach, 2010. 1th Edition. ISBN 9780470518403 

Literatura shtesë:   1. Irena Bogdani, Kontabiliteti Publik, 2005 Tiranë 
2. Ligji për Menaxhimin e Financave Publike 
3. Parimet e OECD-OBZHE 1999, rishikuara 2004 

 
Materiale tjera 

Rregullorja 2001/30 dhe rregulloret tatimore si: 
 Ligji Nr.2004/48 për Administratën Tatimore 

dhe procedurat  
 Rregullorja Nr.2000/2 mbi Akcizat në Kosovë  
 Rregullorja Nr.2001/17 mbi TVSH 
 Rregullorja Nr.2004/51 mbi TAK dhe  
 Rregullorja Nr.2004/52 mbi TAP 

Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: Roli i kontabilitetit për biznesin dhe raportimi financiar. 

Java e dytë: Pasqyrat financiare (Bilanci i gjendjes) 
Pasqyrat e të ardhurave dhe pasqyra e kapitalit aksionar. 

Java e tretë: Pasqytat e rrjedhave të parasë së gatëshme. 
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
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. 

 

Java e katërt: Përmbledhë parimet themelore të kontabilitetit Standardet 
Kosovare të Kontabilitetit (SKK) dhe Standardet Ndërkombëtare 
të Kontabilitetit (SNK) në mënyrë që të regjistroj dhe përgadisë 
pasqyrat financiare mbi bazat e këtyre parimeve dhe 
supozimeve. 

Java e pestë:   Përpilimi i pasqyrave financiare dhe mbyllja e librave. 

Java e gjashtë: Ndryshimi i kontabilitetit të organizatave tregtare dhe 
shërbyese, dallimet ndërmjet kompanive shërbyese dhe 
tregtare. 

Java e shtatë:   Të kuptuarit e parimeve kryesore të kontrollit të brendshëm, 
nevoja për kontrolle të brendshme dhe parimet kryesore. 

Java e tetë:   Të kuptuarit e auditimit si proces, Çka është auditimi, Llojet e 
auditimit, Ilustrimi i llojit standard të opinionit dhe pjesët e tij, 
llojet tjera të raporteve të auditimit, rëndësia e auditimit. 

Java e nëntë:   Analiza e pasqyrave financiare, analiza horizontale dhe 
vertikale, treguesit e likuiditetit, solvencës dhe të 
profitabilitetit. 

Java e dhjetë: Njohja me Ligjin mbi menaxhimin e financave publike, 
identifikimi i kërkesave themelore të këtij ligji, llojet e 
pasqyrave financiare të organizatave buxhetore, nocionet kyçe 
të të hyrave dhe të dalave buxhetore dhe të tjera. 

Java e njëmbedhjetë: Njohja me kontabilitetin publik, Njohja me rregullativën dhe 
strukturën e sektorit public në Kosovë, Standardet 
ndërkombëtare për sektorin public, të ardhurat publike, buxheti 
dhe procesi buxhetor. 


