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Course Description 
 

ECOAL 101 - Hyrje në Ekonomi I: Qëllimi dhe Metoda e Ekonomisë; Problemi Ekonomik: 
Skarciteti dhe Zgjedhja e konsumatorit; Kerkesa, Oferta dhe Ekulibri; Aplikime te Oferte 
Kerkeses dhe Elasticiteti. 

BUSAL 103 - Hyrje në Biznes: Lënda Hyrje në Biznes I pajis studentët me njohuritë bazë 
rreth fushës së biznesit dhe se si shkenca e biznesit lidhet me jetën tonë ekonomike të 
përditshme. Temat e trajtuara përfshijnë pronësinë e bizneseseve, organizimin e tyre, 
menaxhimin dhe kontrollin e tyre. Një rëndësi e vecantë vihet dhe mbi fjalorin e biznesit. 

BUSAL 105- Hyrje në Legjislacion: Lënda ndahet në katër pjesë kryesore të cilat përfshijnë; 
Bazat e të Drejtës, Struktura dhe dhe funksionet e sistemit të drejtësisë, Kodi Civili, Ligji 
ndërkombëtar dhe institucionet e tij. Të gjitha këto do të zhvillohen në 15 javë, 45 orë 
akademike duke përfshirë dhe dy orë ku do të zhvillohet Provimi I Mes-semestrit. 

BUSAL 131- Shkenca të Sjelljes: Kjo lëndë fokusohet në sjedhjen dhe kulturat brenda dhe 
jashtë organizatave. Të kuptuarit e sjelljes individuale dhe në grup është një faktor kritik në 
lidhje me zhvillimin e suksesshëm të komunikimit, motivimin, lidershipin, kulturën dhe 
strukturën organizative. Kjo lëndë shtron nevojën e vlerësimit të ambjentit të brendshëm dhe 
të jashtëm të organizatave të ndryshmë në procesin e kuptimit të sjedhjeve të ndryshme të 
individëve dhe grupeve. Objektiv kryesor është dhe ndihmimi i studentëve që të kuptojnë 
arsyet e sjedhjeve të ndryshmë brenda organizatave, në grupe të ndryshme etj. 

BUSAL 101- Matematikë për Ekonominë dhe Biznesin I: Megjithëse në këtë kurs do të 
përdoren metodat dhe rregullat matematikore në masë, fokusi do jetë mbi teknikat e 
modelimit ekonomik. Qëllimi i këtij kursi është të japë bazat e matematikës për biznes. 
përkatësisht, funksionet, derivativat dhe diferencialet. Për më tepër shumica e modelimeve 
ekonomike shfaqen në formën e modeleve lineare. Kështuqë do të nevojiten dhe njohuri bazë 
mbi algjebrën lineare. 

ENGAL 109- Zhvillimi I Aftësive në Shkrim dhe Lexim në Anglisht: Studentët do të 
zhvillojnë aftësi dhe strategji të të lexuarit, do të përftojnë konfidencë në të shkruar qartë, 
fjali informuese dhe paragrafë, si dhe do të kenë mundësi të përfshihen në diskutime në klasë, 
në shkrime akademike dhe prezantime gojore. 

ECOAL 102 - Hyrje ne Ekonomi II: Në këtë kurs është analizohen problemi i sistemit 
ekonomik, ngjarjet ekonomike, aktorët e aktiviteteve ekonomike dhe metodat e sjelljet e 
këtyre, teoria e konsumit dhe maksimizimi shërbimeve, teoria e fortë dhe maksimizimi i 
fitimit, teoria e fortë dhe maksimizimi i fitimit, të vendosur proceset e firmave në të 
ndryshme tregjet, tregjet faktor dhe hyrje në ekonomi makro. 



BUSAL 132- Hyrje në Kontabilitet: Ky kurs është dizajnuar për të njohur  studentët me 
konceptet themelore të kontabilitetit dhe parimet, praktikat dhe teknikat. Theksi  është 
vendosur në përdorimin e informacionit të kontabilitetit në një mjedis të biznesit dhe rolin e 
tij  në procesin e vendim-marrjes ekonomike. Fusha kryesore e studimit përfshin procesin e 
ligjeve  të kontabilitetit dhe standardet e kontabilitetit, teoria e analizave te debitit dhe 
kreditit, dhe regjistrimin e transaksioneve të biznesit dhe përgatitjen e pasqyrave financiare. 
Qëllimi I kësaj lëndë te prezantoje konceptet dhe principet baze te kontabiltetit ne nje menyre 
te logjike dhe te qarte si nje pergatitje per lendet e ardhme te bznesit. Ne fund te kursit pritet 
qe studentet te jene te afte analizojne dhe rregjistrojne transaksionete e biznesit si dhe te 
pergatisin pasqyrat financiare. 

BUSAL 112- Menaxhimi dhe Organizimi: Kjo lëndë mundëson një përsëritje të biznesit dhe 
menaxhimit si një fushë e zhvillimit teorik dhe praktik. Ajo përfshin teoritë klasike të 
menaxhimit dhe përqasjet modern të organizimit dhe praktikat e biznesit. Do të trajtohen 
tema si funksionet e menaxhimit, proceset menaxhuese dhe ndërthurja mes organizatave dhe 
ambejntit të jashtëm të saj. Objektivi i kësaj lëndë është t’u bëjë të qartë studentëve konceptet 
bazë të menaxhimit dhe t’i ndihmojë ata ne zhvillimin e aftësive analitike dhe organizative të 
kompanive. Studentët duhet të kuptojnë rëndësinë e menaxhimit në shoqërinë moderne. 

BAFAL 102- Paraja dhe Banka: Paraja dhe banka mbulon një gamë temash në ekonomine 
monetare moderne, duke filluar nga shpjegimet mikroekonomike për ekzistencën e parave 
dhe duke vazhduar me modelet e agreguara të çmimeve dhe prodhimit, mekanizmin e 
transmetimit monetar, drejtimin e politikës monetare, shpjegimet të hiperinflacionit dhe 
marrëdhëniet midis politikës monetare dhe të kthimit të aseteve. Lenda shpjegon funksionin e 
parave dhe sitemeve monetare , teorisë monetare, funksionet e saj dhe marrëdhëniet mes 
parave, çmimeve, dhe nivelit të të ardhurave; politika monetare në Shqipëri dhe vende të 
tjera; struktura e bankave; struktura dhe operacionet e bankave komerciale, institucionet e 
tjera financiare dhe Banka Qendrore. Studentët perfitojne një tablo të plotë të modeleve 
kryesore të përdorura nga ekonomistët për të kuptuar shkaqet, pasojat dhe vendimet e 
politikës monetare. Me përfundimin e suksesshëm të kësaj lende, studentët do të jenë në 
gjendje të kuptojnë rolin dhe funksionin e parave dhe bankave. 

BUSAL 102- Matematika për Ekonomikun dhe Biznesin II: Edhe pse ky kurs do të përdorë 
gjerësisht rregullat matematikore dhe metodat, fokusi kryesor do të jetë në teknikat e 
modelimit ekonomik. Qëllimi i këtij kursi është që të japë përbërësit bazë të matematikës për 
biznesin dhe ekonomine. Gjërësisht  funksionet, derivatet dhe diferencialet. Për më tepër, 
shumica e modeleve në ekonomi paraqiten në formën e modeleve lineare. Njohuri shtesë të 
algjebres lineare në një nivel elementar është e nevojshme. 

BUSAL 108- Anglisht Biznesi: Kursi synon zhvillimin e rrjedhshmërisë  dhe saktësinë në 
përdorimin e Anglishtes se biznesit me ndihmën e përmbajtjes thelbësore te biznesit,  
strukturat bazë dhe fjalorin, motivimin ne  çështjet e biznesit, leximi dhe të dëgjuarit ( p.sh. 
gazeta, intervista, etj), raporte biznesi dhe studime temash  (zhvillimi i  aftësive  thelbësore të 
komunikimit të biznesit , shkrime,  e-mail, letra dhe CV, duke  bërë prezantime të thjeshta, 
duke marrë pjesë në takime, dhe duke përdorur gjuhën angleze në situata shoqërore). 



BUSAL 231 Kontabilitet Financiar I : Qëllimi I kësaj lëndë është transmetimi I dijeve të 
mjaftueshme për një interpretim të duhur, analizë dhe përdorim të informacionit të përftuar 
nga pasqyrat financiare. Në fund të këtij kursi studentët pritet të jenë të aftë të analizojnë 
pasqyrat financiare të një kompanie dhe të arrijnë në një përfundim logjiknë lidhje me 
gjendjen financiare të kompanisë përkatëse. Qëllimi I kësaj lëndë është transmetimi I dijeve 
të mjaftueshme për një interpretim të duhur, analizë dhe përdorim të informacionit të përftuar 
nga pasqyrat financiare. Në fund të këtij kursi studentët pritet të jenë të aftë të analizojnë 
pasqyrat financiare të një kompanie dhe të arrijnë në një përfundim logjik në lidhje me 
gjendjen financiare të kompanisë përkatëse. 

BUSAL 201 Statistike I: Teoria e Statistikës dhe aplikimi I saj në vendimmarrjen e biznesit. 
Temat përfshijnë konceptet bazë të statistikës si histogramet, mesataren, medianin, 
deviacionin standard, probabibilitetin dhe aplikacionet e tij, shpërndarjen normale dhe 
shpërndarjen poisson etj. Përdorimi i statistikës dhe aplikimeve të saj në vendimmarrje në  

biznes. Kursi përfshin konceptet: histograma, mesatarja, moda, mesorja, kuartilet, devijimi 
standart, teorinë e probabilitetit dhe aplikimet e tij, shpërndarja binomial, shpërndarja 
normale. Të kuptojnë dhe interpretojnë ndryshimin ndërmjet mesatares, medianës dhe modës. 
Të kuptojnë teorinë e probabilitetit dhe t’a përdorin atë në praktikë. Të përdorin shpërndarjen 
normale në zgjidhjen e problemeve praktike. 

ECOAL 205 Mikroekonomi: Të kuptuarit e jetës ekonomike, Analiza e 
problemeve bazë ekonomike, Analiza e proceseve racionale të vendosura lidhur 
me konsumatorët dhe e teorinë firmës,Marrjen e konsumit dhe funksionet e 
prodhimit matematikore , Analiza e tregjevedhe firmave per të vendosur strategjitë në tregje 
të ndryshme. Ky është studimi i burimeve të pakta se si janë ndarë për të përmbushur 
deshiren e pakufizuar në një kontekst kulturor. Mikroekonomia është përcaktuar shpesh si 
studim i agjentëve individual përfshirë personat, organizatat, e firmat] në lidhje me 
shpërndarjen e mallrave të kufizuara dhe se si këto zgjedhje individuale kanë të bëjnë me 
shoqërinë e përbërë nga ata individë. Fokusi këtu është përdorimi i teknologjisë dhe 
ndërveprimit social për të koordinuar veprimet individuale. 
 

BUSAL 203 Legjislacioni i Biznesit: Përmbajtja e kësaj lënde do të fokusohet kryesisht në 
Ligjin Ndërkombëtar të Biznesit. Kryesisht leksionet do të trajtojnë; normat rregulluese të 
funksionimit të kompanive ndërkombëtare, prishja e kontratave, ligji I patentave, kontratat 
dhe principet e tyre, taksimin, krimin e biznesit etj. Qëllimi i lëndës "E drejtë biznesi" është 
paisja e studentit me njohuri ligjore mbi praktikat e biznesit. Në përfundim të lëndës në fjalë, 
studenti duhet të zotërojë njohuri dhe të kuptoje problemet e ndryshme ligjore me të cilat 
perballen shoqëritë tregtare, transaksionet e ndryshme tregtare si dhe të propozojë zgjidhje 
mbi to. Në të njëjtën kohë, studenti duhet të jetë i aftë të komunikojë, argumentojë dhe 
analizojë informacionin ligjor përpara audiencave eksperte dhe jo-eksperte në këtë fushë. 



BUSAL 333  Bazat e Finances se  Koorprates: Pas mbarimit me sukses të kësaj lënde 
studentët do jenë të aftë të peaktikojnë teorinë financiare në realmin financës për biznes. Ata 
do të kuptojnë sesi menaxherët financiarë marrin vendime dhe sesi këto vendime lidhen me 
strategjinë e kompanisë. Një vëmendje e vecantë përvec librin do I vihet dhe ngjarjeve 
aktuale si LBO, kapitali privat dhe sipërmarrës, financa e inovacionit etj. Ky kurs ka si 
objektiv te njohe studentet me mjetet dhe teknikat e perdorura ne vendim-marrje nga 
drejtuesit financiare. Studentet do te njihen dhe do jene ne gjendje te perdorin teknikat per 
vleresim financiar, vleresim mjetesh e instrumentash, perdorimin e vleres kohore te parase, 
njohjen e koncepteve me riskun dhe kthimin, buxhetimin capital e deri tek struktura e 
kapitalit e leven financiare. 

FLAL 201- Turqisht I: 

FLAL 207- Frëngjisht I: 

BUSAL 202 Statistike II: Kjo lende do të njohë studentët me teknikat themelore të analizës 
statistikore dhe të demonstrojnë se si ata mund ta perdorin  për të marrë vendime inteligjente 
në aspekte të ndryshme të analizave . Kjo gjithashtu do t'i bëjë ata të vetëdijshëm për mënyrat 
në të cilen statistika mund të përdoren për të paraqitur të dhënat dhe situatat reale botërore. 
Theksi do të vihet në konceptet statistikore dhe praktike, të vërteta të botës dhe jo teori 
aplikimet statistikore apo ekuacione matematikore. Përdorimi i statistikës dhe aplikimeve të 
saj në vendimmarrje në biznes. Kursi përfshin konceptet: histograma, mesatarja, moda, 
mesorja, kuartilet, devijimi standart, teorinë e probabilitetit dhe aplikimet e tij, shpërndarja 
binomial, shpërndarja normale. Të kuptojnë dhe interpretojnë ndryshimin ndërmjet 
mesatares, medianës dhe modës. Të kuptojnë teorinë e probabilitetit dhe t’a përdorin atë në 
praktikë. Të përdorin shpërndarjen normale në zgjidhjen e problemeve praktike. 

BUSAL 232 Kontabilitet Financiar II: Në këtë kurs do të mësohen , Detyrimet, kapitali i 
pronarit, Pasqyra e ndryshimeve në asetet e  pronarit, Pasqyra Rrjedhëse  e Parasë, Analiza e 
pasqyrave financiare. Qëllimi I kësaj lëndë është transmetimi I dijeve të mjaftueshme për një 
interpretim të duhur, analizë dhe përdorim të informacionit të përftuar nga pasqyrat 
financiare. Në fund të këtij kursi studentët pritet të jenë të aftë të analizojnë pasqyrat 
financiare të një kompanie dhe të arrijnë në një përfundim logjik në lidhje me gjendjen  
financiare të kompanisë përkatëse. Qëllimi I kësaj lëndë është transmetimi I dijeve të 
mjaftueshme për një interpretim të duhur, analizë dhe përdorim të informacionit të përftuar 
nga pasqyrat financiare. Në fund të këtij kursi studentët pritet të jenë të aftë të analizojnë 
pasqyrat financiare të një kompanie dhe të arrijnë në një përfundim logjik në lidhje me 
gjendjen financiare të kompanisë përkatëse. 

BAFAL 222 Finance Publike: Qëllimi i kësaj lende është që të ofrojë një hyrje në teorinë dhe 
praktikat se siqeveria financon vetveten nga të dy pikat pozitive dhe normative . Për të arritur 
këtëlenda shqyrton arsyetimin për ndërhyrjen e qeverisë në treg, analizat metodat e zgjidhjes 
së konflikteve mbi madhësinë e buxhetit të sektorit publik, analizongjerësisht arsyetimin dhe 
çështjet e burimeve të ndryshme të të ardhurave publike, si dhe shqyrton efektet e sektorit 



publik shpenzimet dhe taksat mbi ekonominëagregate. Kjo lëndë ofron gjerësisht, hyrje të 
përditësuar me analizën ekonomike të çështjeve të politikës publike. Fokusi i lëndës, e cila 
bazohet në teorinë mikroekonomike,është në zhvillimin e mjeteve analitike dhe zbatimin e 
tyre për çështjet kyçe të politikës në lidhje me shpenzimet, tatimore dhe financimin e 
veprimtarive të qeverisë. Theks i veçantë i është dhënë për zhvillimet e fundit në ekonomi 
publike, duke përfshirë gjetjet sjelljes publike, metodat e reja të politikës empirike dhe risitë. 
Pjesa e parë e lëndës paraqet një pasqyrë të shkurtër të rolit të qeverisë. Pjesa e dytë shqyrton 
çështjet lidhur me analizën sociale, sigurimet shoqërore dhe pensionet. Seksioni i tretë 
vlerëson politikat tatimore dhe ndikimi i tyre mbi individët dhe kompanitë, ndërsa pjesa e 
fundit shqyrton çështjet e privatizimit, burimet e jashtme dhe qëllimin e duhur të qeverisë. 

BUSAL 334- Menaxhim Financiar: Ky kurs është e fokusuar në përcaktimin e parimeve bazë 
të menaxhimit financiar dhe aplikimin e tyre në vendimet kryesore te menaxheri financiar. 
Ajo shpjegon se pse maksimizimi i vlerës   ofron një kornizë koherente për marrjen e 
vendimeve financiare, qe tregon  se si kompanitë mund të bëjnë investime dhe financime 
duke pasur vendimet që shtojnë vlerë. Ai gjithashtu përshkruan tiparet kryesore të tregjeve 
financiare dhe letrat me vlerë të ndryshme që kompanitë mund të lëshojnë. Në këtë kurs, 
studentët do të njihen me teknikat dhe bazat e menaxhimit modern financiar. Të analizoje 
problemet e vendimeve të investimeve, koston e kapitalit dhe gjetjen e burimeve. Dukeqenese 
marrja e vendimeve financiare perben nje rrezik dhe pasiguri, studentët bëhen të njohur me 
rrezikun e lidhur - kthim dhe matjet e tyre. Moduli mbështetet në brainstorming dhe duke 
zhvilluar aftësitë gjykuese mbi situatat në kuadër të kompanisë së parë financiare si një nga 
pozicionet themelore për të vlerësuar vendimet strategjike.Do të mësojnë konceptet kyçe në 
teori dhe vënien e tyre në praktikë me raste të ndryshme dhe ushtrime.       

ECOAL 206- Makroekonomi: Qellimi i kesaj lende eshte analizimi 
i teorive makro ekonomike, duke diskutuarvlefshmërinë e temave makroekonomike . Ajo ka 
të bëjë me studimin e çështjeve të jetës reale ekonomike . Kështu, kjo lende do 
paraqese shembuj nga jeta punësimit e kështu me radhë. Qëllimi i klasës është zhvillimi 
i disa koncepteve themelore dhe mjetet për të studiuar paraqitjen makroekonomike. Qëllimi 
i kësaj lënde është për të futur konceptet bazë 
të analizavemakroekonomike. Lenda paraqet teoria e luhatjeve afatshkurtra ekonomike e 
cilasiguron bazën për të kuptuar shumicën e diskutimeve të politikës monetare 
dhefiskale. Gjithashtu Kjo lëndë i jep vëmendje për tema afatgjatë duke përfshirë rritjen 
ekonomike, papunësinë dhe inflacionin.  

ECOAL 204- Makroekonomi: Aftësia e të mësuarit dhe të vlerësimit 
të ngjarjeve makroekonomike në teori dhezbatimin e saj në ekonominë botërore dhe në 
Shqipëri. Faktorët përcaktues se ekonomise se hapur, rritjen ekonomike në afat të 
gjatë,ndërtimin dhe aplikimin IS-LM model, tradeoff midis inflacionit dhe papunësia. 

ECOAL 252 Ekonomi Pune : Kjo lëndë është hartuar që të ofrojë një hyrje në teorinë dhe 
praktikën e ekonomisëbashkëkohore të punës.Fokusi kryesor të kësaj lënde do të jetë 
në zhvillimin e një kuptim të përcaktuesit e normave të pagave dhe nivelet e punësimit në 



tregun e punës. Kjo lëndë synon të zgjeroje njohuritë teorike dhe praktike të sdudentëve 
lidhur me tregun e punës. Në mënyrë të veçantë synohet të zhvillohen aftësitë e tyre në 
analizën e faktorëve të prodhimit dhe vecanerisht në tregun e punës si dhe impakti i këtij 
tregu në variablat makroekonomik. Në këtë lëndë paraqitet analiza ekonomike gjithashtu 
edhe përmes diskutimeve dhe prezantimeve të studentëve. Njohuritë teorike lidhur me tregun 
e punës janë shpjeguar gjerësisht nëpërmjet temave të trajtuara gjatë lëndës duke qene se 
tregu i punes është një treg shumë i rëndësishëm, gjithashtu dhe implikimet e tij në treguesit 
qoftë mikroekonomik ashtu dhe makroekonomik. 

BAFAL 321 Institucionet dhe Tregjet Financiare:  Studentët do të jenë në gjendje të 
vlerësojnë kompleksitetin e tregjeve financiare. Ato  do të mësojnë të vlerësojnë rëndësinë 
dhe rezikun e një shumëllojshmërisë të tregjeve dhe institucioneve financiare. Objektivat e 
pjesëmarrësve të industrive të ndryshme do të zbulohen në kontekstin e disa cështjeve 
themelore si  informacioni asimetrik, dëmi moral dhe zgjedhjet e pafavorshme.  Afrime të 
ndryshme rregullatore do të vlerësohen në aspektet e efektivitetit dhe mbështetjes për një                                                                             
sistem financiar të fortë. Institucionet dhe tregjet financiare kane nje impakt shume te 
rendesishem ne ekonomine e nje vendi dhe ate nderkombetare duke ndikuar si tek familjet, 
bizneset dhe agjensite qeveritare. Ne kete kurs studentet njihen me tregjet financiare me te 
rendesishm, me karakteristikat e tyre, me institucionet financiare qe marrin pjese ne keto 
tregje dhe veptimet qe ato kryejnene keto tregje financiare instrumentat financiare, tregun 
monetare,tregun valutore, aksionet, obligacionet, ofertat publike, derivatet financiare, riskun 
financiarendermjetesit financiare bankare e jo bankare. 

BAFAL 331 Veprimet dhe Sherbimet Financiare: Mjedisi i biznesit, proceset e 
menaxhimit, teorië, modelet, aftësitë dhe teknikat, teoria e menaxhimit  dhe praktika  janë 
rëndësishme për institucionet bankare,politikat e kreditimit, politikat e investimit, të 
likuiditetit dhe kapitalizimit, politikat e interesit. Kjo lende eshte dizenjuar me vleresimin per 
te ofruar lehtesisht informacionin e kerkuar nga kushtet profesionale. Te dhenat kryesore te 
kesaj lende shpjegojne faktet rregullatore te biznesit dhe te individeve ne fushen e bankingut 
ne nje format konciz dhe lehtesisht te perdorshem. Kjo lende do ju jape mundesine per te 
perfituar lehtesisht kuptueshmerine e operacioneve dhe sherbimeve te bankingut, do ju 
prezantoje ju boten e bankingut duke e pare kete industri si nga perspektiva historike ashtu 
edhe ajo aktuale. Gjithashtu kjo lende ekzaminon se si eshte zhvendosur fokusi ne banking 
nga ai historik - i prirur drejt produktit, ne ate aktual te prirur drejt klientit, si dhe ekzaminon 
menyren ne te cilen bankingu po perdor kanale te shumta per ti sherbyer klientit ndryshe nga 
ajo tradicionale duke perdorur vetem zyrat e bankes. 

ECOAL 331 Politika dhe Teoria Monetare I: Lenda shqyrton rolin dhe funksionet 
e parave, çështjet në politikën monetare dhemarrëdhëniet ndërmjet ndryshores monetare 
dhe e vërtetë në kontekstinekonomive te mbyllura dhe të hapura. Edhe pse kjo lende është e 
ngjashme me makroekonomine, por në Teoria monetare dhe Politika, Analiza tepër të 
sofistikuara janë bërë duke u përqendruar në sistemin financiar, përcaktimin e normave të 
interesit, dhe shkaqet e krizave ekonomike. Prandaj kjo lende është hartuar për 



të pajisur nxënësit me sfondin e nevojshem për të analizuar problemetpërfshijnë kërkesën për 
para dhe çështjet ndërkombëtare makroekonomike. Lënda thellon njohuritë e studentëve në 
lidhje me sistemin financiar dhe me politikën monetare. Lënda ofron informacion për të 
gjitha hallkat e mekanizmit të transmetimit të politikës monetare. Bëhet analiza e 
ndërmjetësimit financiar dhe teoritë përkatëse të tyre, institucionet financiare si dhe Bankës 
Qendrore dhe instrumentet e politikës monetare. 

BAFAL 301 Parimet Bankare : Përmbledhje e bankës komerciale, funksionet e saj, 
menaxhimin, dhe rolin në ekonomi. Temat përfshijnë strukturën e sistemit bankar, të 
strukturës organizative të bankave tregtare, pasuri bankare dhe të pasivit, analizën e kreditit, 
politikat e kreditimit, llojet e ndryshme të kredive, dhe çështjet aktuale në sektorin bankar. 
Objektivat e ketij kursi jane te njohin studentin/studenten me nje game te gjere temash dhe 
problemesh ne industrine bankare, te njohin studentin/studenten me nje bashkim te 
permbajtes akademike si edhe te praktikave bankare, nderkoh qe e pajis me nje themel te 
forte per kurset e ardhshme ne finance. 

BAFAL 321 Institucionet dhe Tregjet Financiare:  Studentët do të jenë në gjendje të 
vlerësojnë kompleksitetin e tregjeve financiare. Ato  do të mësojnë të vlerësojnë rëndësinë 
dhe rezikun e një shumëllojshmërisë të tregjeve dhe institucioneve financiare. Objektivat e 
pjesëmarrësve të industrive të ndryshme do të zbulohen në kontekstin e disa cështjeve 
themelore si  informacioni asimetrik, dëmi moral dhe zgjedhjet e pafavorshme.  Afrime të 
ndryshme rregullatore do të vlerësohen në aspektet e efektivitetit dhe mbështetjes për një                                                                             
sistem financiar të fortë. Institucionet dhe tregjet financiare kane nje impakt shume te 
rendesishem ne ekonomine e nje vendi dhe ate nderkombetare duke ndikuar si tek familjet, 
bizneset dhe agjensite qeveritare. Ne kete kurs studentet njihen me tregjet financiare me te 
rendesishm, me karakteristikat e tyre, me institucionet financiare qe marrin pjese ne keto 
tregje dhe veptimet qe ato kryejnene keto tregje financiare instrumentat financiare, tregun 
monetare,tregun valutore, aksionet, obligacionet, ofertat publike, derivatet financiare, riskun 
financiarendermjetesit financiare bankare e jo bankare. 

BAFAL 333- Ekonometri Financiare I: Studentët duhet të jenë në gjendje të zbatojnë 
teknikat e përshtatshme për probleme dhe duhet të jenë në gjendje të interpretojnë analizat e 
bëra nga të tjerët.Studentët duhet të bëhen të aftë për të bërë analizën e regresionit paketa të 
ndryshme duke përdorur software, duke përfshirë Microsoft Excel. 

BAFAL 335- Krahasimi i Sistemit Bankar: Sistemet bankare jane zhvilluar ne menyra te 
ndryshme ne vende te ndryshme ne varesi te proceseve te zhvillimit te tyre ekonomik ose 
rajonit qe i perkasin. Sistemet bankare jane karakterizuar nga fenomene tipike dhe atipike te 
cilet kane pasur efektet e tyre ne performancen dhe zhvillimin ekonomik te te gjithe sistemit. 
Ledna ne fjale synon te paraqese nje analize krahasimore te sistemeve te ndryshme bankare 
duke identifikuar indikatoret kryesor nderkombetar te performances, rregullat dhe kornizat 
ligjore ekzistuese, mbikqyrjen bankare, impaktin ekonomik, rrugen e zhvillimit dhe 
identifikimin e problemeve dhe veshtiresive kryesore.Gjate analizimit te aspekteve te 
mesiperme nxirren konkluzione rreth avantazheve dhe disavatazheve te sitemeve te ndryshme 



te cilat sherbejne si nje baze e mire ne mbeshtetje te proceseve vendimarrese te bankave dhe 
dizenjuesve te politikave ekonomike dhe financiare. 

BAFAL 331- Veprimet dhe Sherbimet Bankare: Mjedisi i biznesit, proceset e 
menaxhimit, teorië, modelet, aftësitë dhe teknikat,teoria e menaxhimit  dhe praktika  janë 
rëndësishme për institucionet bankare,politikat e kreditimit, politikat e investimit, të 
likuiditetit dhe kapitalizimit, politikat e interesit 

ECOAL 331- Politika dhe Teoria Monetare I: Lenda shqyrton rolin dhe funksionet 
e parave, çështjet në politikën monetare dhemarrëdhëniet ndërmjet ndryshores monetare 
dhe e vërtetë në kontekstinekonomive te mbyllura dhe të hapura. Edhe pse kjo lende është e 
ngjashme me makroekonomine, por në Teoria monetare dhe Politika, Analiza tepër të 
sofistikuara janë bërë duke u përqendruar në sistemin financiar, përcaktimin e normave të 
interesit, dhe shkaqet e krizave ekonomike. Prandaj kjo lende është hartuar për 
të pajisur nxënësit me sfondin e nevojshem për të analizuar problemetpërfshijnë kërkesën për 
para dhe çështjet ndërkombëtare makroekonomike. 

ECOAL 321- Ekonomi Nderkombetare I: Kjo lende do të jetë një 
pasqyrë e tregtisë  ndërkombëtare dhendërkombëtare  monetare dhe politikën 
e ekonomisë teori. Qëllimi është të ndihmojë nxënësit të 
kuptojnë bazat e tregtisëndërkombëtare dhe të financave dhe efektet e politikave 
tëndryshme ekonomike ndërkombëtare në mirëqenien e brendshme dhe të botës. 
Kursi do të përqëndrohet në fitimet e krahasuese, avantazh  dhe humbjet nga  tregtia, 
ndikimi i tregtisë në rritjen ekonomike, dheefektet e ndërhyrjeve të politikës tregtare të 
tilla si tarifat, kuotat dhe subvencione eksporti.  Temat në financat  ndërkombëtare do të 
përfshijnë  bilancin e pagesave,  përcaktimin e kursit të këmbimit të 
huaj, normat fikse dhe fleksibël i këmbimit dhe politikave monetare dhe fiskale, sistemin 
monetar ndërkombëtar. 

BUSAL 335- Manaxhim i Burimeve Njerezore: Kjo lëndë është projektuar përshkrim 
conceptual I një prej fushave modern të organizimit. Lënda do të mbulojë evoluimin historik 
të fushës së burimeve njerëzore që nga menaxhimi personal tek menaxhimi I burimeve 
njerëzore. This course is designed as a conceptual description of one of the modern 
organization function. Do të shpjegohen funksionet e menaxhimit të burimeve njerëzëore, 
rëndësia e tij në organizatë etj. Lënda e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore ka si qëllim te 
njohë studentët me menaxhimin e burimeve njerëzore si një nga përgjegjësitë kryesore te 
menaxhereve si edhe si një funksion i veçantë brenda organizatës së biznesit. Lënda synon të 
bëjë një paraqitje të gjerë të menaxhimit të burimeve njerëzore dhe ta njohë studentin me 
fushat kryesore, konceptet dhe praktikat e menaxhimit të burimeve njerëzore. Temat që 
mbulohen përfshijnë: menaxhimi strategjik të BNj, mjedisi i BNj dhe aspektet ligjore, analiza 
dhe përshkrikim punës, rekrutimi dhe seleksionimi, trajnimi dhe zhvillimi, menaxhimi i 
performancës, shpërblimi i punonjësve, dhe marrëdhëniet e punës. 



BAFAL 322- Manaxhim dhe Analize Kredie: Sigurimi i të kuptuarit të parimeve 
të kredisë bankare. Shqyrtimi teorik dhe zbatimi praktik i një sërë situatash huadhenese te 
Bankes dhe segmente të konsumatorëve. Ky kurs ekzaminon procesin e huadhenies duke 
studiuar llojet e ndryshme te huamarresve. Ne te do te diskutojme bazat dhe parimet e 
pergjithshme te huazimit qe kane evoluar me kalimin e viteve dhe do te mesojme si te 
analizojme pasqyrat financiare perpara se te marrim vendimin per te huazuar. Menaxhimi i 
huave problematike dhe tendencat e reja ne huazim jane gjithashtu ne axhende. 

BAFAL 336- Raportim dhe Kontabilitet Bankar: Në këtë kurs analizohet: lista e   
llogarive bankare dhe parimet e përgjithshme të kontabilitetit, transaksionet kryesore Bankare 
dhe kontabilizimi i tyre, raportet vjetore financiare të bankave, raportet periodike financiare 
për bankat, kontabiliteti bankar kundrejt mallrave /kontabiliteti i prodhimit  , bilanci i një 
banke, pasqyra e të ardhurave të një banke, pasqyra e rrjedhës së parave,       
kapitali aksionerëve, pasqyra e taksës mbi të ardhurat, raporti vjetor. Te mesoje si te 
kontabilizoje transaksionet kryesore bankare, aftesi te njohe sistemin kontabel bankar ne 
Shqiperi, te mesoje planin e llogarive te perdorura ne sistemin bankar shqiptar, te pregatise 
raportet financiare vjetore ne banking, te pergatise raportet e tjera financiare bankare. 

BAFAL 334- Ekonometri Financiare II: Studentët duhet të jenë në gjendje të zbatojnë 
teknikat e përshtatshme për probleme dhe duhet të jenë në gjendje të interpretojnë analizat e 
bëra nga të tjerët.Studentët duhet të bëhen të aftë për të bërë analizën e regresionit paketa të 
ndryshme duke përdorur software, duke përfshirë Microsoft Excel. 

ECOAL 332- Politika dhe Teoria Monetare II: Lenda shqyrton rolin dhe funksionet 
e parave, çështjet në politikën monetare dhemarrëdhëniet ndërmjet ndryshores politikat 
monetare dhe e vërtetë në kontekstinekonomive te mbyllura dhe të hapura. Edhe pse 
kjo lende është e ngjashme makroekonomia, por në Teori monetare 
dhe lende Politikave, Analiza tepër të sofistikuara janë bërë duke u përqendruar në sistemin 
financiar, përcaktimin e normave të interesit, dhe shkaqet e krizave 
ekonomike. Prandaj kjo lende është hartuar për të pajisur nxënësit me sfondin e nevojshem 
për të analizuar problemetpërfshijnë kërkesën për para dhe çështjet 
ndërkombëtare makroekonomike. Kursi shqyrton rolin dhe funksionet e parave, çështjet në 
politikën monetare dhe marrëdhëniet në mes të variablave monetarë dhe reale në kontekst të 
ekonomisë se mbyllur dhe të hapur. Në Teoria dhe Politika Monetare II behen analiza tepër të 
sofistikuara duke u përqendruar në sistemin financiar, përcaktimin e normave të interesit, dhe 
shkaqet e krizave ekonomike. Prandaj, ky kurs është i dizajnuar që të pajisë studentët me 
sfond teorik e nevojshme për të analizuar problemet që përfshijnë kërkesën për para dhe 
çështjet ndërkombëtare makroekonomike. Në këtë kurs studentët do të marrin njohuri në 
lidhje me mekanizmat e transmetimit të politikës monetare në përgjithësi dhe specifikisht për 
Regjimin e Inflacionit Objektiv. 

ECOAL 322- Ekonomi Nderkombetare II: Kjo lëndë prezanton teorinë e Ekonomisë 
Ndërkombëtare dhe aplikon atë për të fituar një kuptim të saktë të ngjarjeve të fundit dhe 
çështjeve të politikave aktuale. Teoria e prezantuar në këtë lëndë mbulon një rang të gjërë të 



temave si përcaktimi i kurseve të këmbimit, politka monetare dhe fiskale në një ekonomi të 
hapur (që është një ekonomi që tregëton mallra dhe pasuri me pjesën tjetër të botës), krizat e 
ekuilibrit të pagesave, zgjedhje e sistemeve të kurseve të këmbimit dhe borxhi ndërkombëtar. 
Mësimet e ofruara nga këto pikëpamje teorike do na mundësojnë të diskutojmë tema si 
defiçiti i llogarive atkuale të SHBA-së dhe pabarazitë globale financiare, regjimi i kursit të 
këmbimit Kinez, ndryshimet e propozuara në arkitekturën financiare ndërkombëtare, 
monedha e vetme në Europe, krizat financiare në Azi dhe Argjentinë, pabarazitë financiare 
globale dhe roli i faktorëve ndërkombëtarë në punësimin kombëtarë , pagat dhe performanca 
ekonomike. 
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