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Hyrje:
Me anë të kësaj lënde synohen të arrihen këto qëllime themelore: Të përcaktohen njohurit për Kontabilitetin
e Menaxhmentit në përgjithësi, objektivat e zbërthimit të lëndës për Kontabilitetin e Menaxhmentit, roli i
kontabilitetit të menaxhmentit në një mjedis dinamik biznesor, konceptet bazike të kostove dhe metodat e
ndarjes së kostove të tërësishme, metoda e kalkulimit të kostove, analiza e pragut të rrezikut, kontabiliteti i
përgjegjësisë dhe çmimvënia e produkteve.

Qëllimet
Përmes kësaj lënde studenti do të mëson për rolin e kontabilitetit të menaxhmentit në mjedisin dinamik
biznesor, dallimi në mes të kontabilitetit menaxherial dhe atij financiar metodat e kalkulimit të kostove dhe
fokusimi i konsiderueshëm në kostot dhe përllogaritjen e tyre, si dhe në procesin e marrjes së vendimeve. Në
aspektin teorik do të shqyrtohet procesi i vlerësimeve kontabël dhe përdorimi i të dhënave kontabël që
ndihmojnë në vendimmarrjen e menaxherëve. Objektivat specifike të mësuarit janë: Roli i kontabilitetit
menaxherial, Të kuptuarit e përllogaritjes së kostos për porosi, Metoda e kalkulimit të kostove sipas
veprimtarisë, Qasja matematikore dhe grafike e analizës së kostosvëllimitfitimit, Të kuptohen përllogaritjet
e kostove, Kostot relevante për marrjen e vendimeve, Kontabiliteti i përgjegjësisë, dhe Buxheti i
përgjithshëm.

Rezultatet e pritura të lëndës
Studentet do te krijojnë bazën e njohurive te veta mbi kontabilitetit menaxherial e qe pastaj do tu
mundësoj te bëjnë kërkimet e veta ne keto fusha:
Njoh rëndësinë se kontabilitetit te menaxhmentit ne një mjedis dinamik biznesor, dhe metodat e
ndarjes se kostove te tërësishme.
Përshkruan procesin dhe përllogaritjen e kostove fikse dhe atyre variabël te një investimi apo
produkti dhe ta kupton ate si një proces dinamik ne mjedisin biznesor
Mund të vlerëson burimet e të dhënave dhe metodat të cilat janë përdorur për te arritur ne një
assesim te vlersimit dhe analizimin diferenciale dhe marrja e vendimeve ne afat te shkurt
Ky modul, duhet të zhvillojë tek studentët këto shkathtësi: Shkathtësitë e komunikimit dhe
prezantimit, Shkathtësitë e punës individuale, Shkathtësitë e të shkruarit te një eseje Shkathtësitë e
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prezantimit, Shkathtësitë e punës individuale, Shkathtësitë e të shkruarit te një eseje Shkathtësitë e
zgjidhjes së problemeve.

Programi
Java Tema

1

ROLI I KONTABILITETIT TE
MENAXHMENTIT NE NJE
MJEDIS DINAMIK BIZNESOR

2

KONCEPTI I KOSTOVE
BAZIKE TE MENAXHMENTIT

3

FAKTORET QE NDIKOJN NE
LARTESIN E KOSTOVE

4

METODAT E NDARJES SE
KOSTOVE TE TERESISHME

5
6

7

8

9
10

METODAT E KALKULIMIT TE
KOSOTOVE
RRJEDHA E KOSTOVE TE
PUNES SE DREJTPERDREJT
ANALIZA E PRAGUT TE
RREZIKUT OSE ANALIZA;
KOSTOJAVELLIMIFITIMI
(CVP)
ANALIZA E PRAGUT TE
RREZIKUT OSE ANALIZA;
KOSTOJAVELLIMIFITIMI
(CVP)
RAPORTIMI I PROFITIT PER
ANALIZA MENAXHERIALE
RAPORTIMI I PROFITIT PER
ANALIZA MENAXHERIALE

13
14

ANALIZA DIFERENCIALE DHE
MARRJA E VENDIMEVE NE
AFAT TE SHKURT
KONTABILITETI I
PERGJEGJESISE DHE ?
MIMVENIA E PRODUKTEVE
BUXHETI I PERGJITHSHEM
PERLLOGARIA STANDARTE

15

SHMANGJA E KOSOTOVE

11

12

Aktivitetet

Nocioni i kontabilitetit – informacionet, Llojet e
kontabilitetit, Paraqitja e informacioneve ndaj
menaxhmentit
Konceptin e shpenzimeve bazike të menaxhmentit 
Strukturën dhe klasifikimin e shpenzimeve Sistemimin e
shpenzimeve nëpër zona të përgjegjësisë
Faktoret e jashtem Faktoret e mbrendshem Menyra e
sjelljes se kostove
Analiza e kostove te tersishme Metodat empirike 
Metodat matematikore Metodat grafike te ndarjes se
kosotove
Metoda e kalkulimit te kostos per porosi
Matja e aktiviteteve te punes Metodat e kompensimit 
Norma e ndryshimit te punes
Marzha e kontributit Qasja matematikoregrafike e
analizes CVP Pragu i rrezikut dhe profiti i synuar 
Struktura e kostove dhe leverazhi operativ
Marzha e sigurise Aplikimi i analizes se CVP Testi i
pare  Vlerësimi intermediar I Raportet e CVP
Ne pergjithesi mbi perllogaritjen e kostove Perllogaritja
Absorbuese
Perllogarit Veriable Perllogaritja absorbuese dhe
variabiledallimet dhe ngjajshmerite, perparsite dhe te
metat
Kostot relevante per marrjen e vendimeve Vendimet
mbi zgjedhjen e produkteve
Kontabiliteti i pergjegjesise Struktura organizative dhe
decentralizimi Metodat e zbatuara per formimin e
cmimeve te produkteve
Llojet e buxhetit
Percaktimi i standardeve Vendosja e standardeve
Shmangiet e materjlit te drejperdrejt Shmangiet e
punes se drejperdrejt Shmangiet e shpenzimeve
indirekte

Informata shtesë 1:
Gjatë ligjëratave do të ketë më tepër pjesë teorike por do të kombinohet edhe me ushtrim të shembujve
konkret në raportin 70% teori dhe 30% praktikë. Kurse gjate ushtrimeve kryesisht do te ketë ushtrime të
detyrave konkrete si dhe pak teori sa për të skajuar shembujt konkret në raportin 20% teori dhe 80% praktikë.

Informata shtesë 2:
Si mjet konkretizimi do të përdoren kompjuterët me projektor për mes prezantimeve të ligjëratave dhe
shembujve, do te përdoret edhe tabela e bardhe me marker si dhe në disa raste tabela interaktive.
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shembujve, do te përdoret edhe tabela e bardhe me marker si dhe në disa raste tabela interaktive.
Gjithashtu studentëve do të ju shpërndahen fleta me shembuj dhe detyra të shtypura e të cilat do ti punojnë
individualisht dhe në grupe. Disa detyra do ti zbatojnë me softuerë përkatës përmes kompjuterëve.

Vlerësimi:
Nr.

Lloji
Vleresimit

Perqindja Pershkrimi

1

Kolokvium

20

2

Kolokvium

20

3

Prezentim

20

4

Pjesëmarrja 10
Provimi
30
Final

5

Testi i parë (perfshin ligjeratat prej javes se pare deri te java e
shtate)
Testi i dytë (perfshin ligjeratat prej javes se tete deri te java e
katermbedhjete)
Prezentimi (ne baze te marrveshjes me ligjeruesin per temen), dhe
ky prezentim duhet te mbeshtetet me materjalin percjelles.
Pjesëmarrja aktive në Ligjerata dhe në ushtrime
Provim me shkrim i cili mund te perbehet edhe nga Testi dhe Testi
2

Kushtet e përsëritjes:
Studenti obligohet të japë me sukses lëndën brenda 3 afateve të nënshtruara të provimit. Nëse studenti nuk
i nënshtrohet provimit të lëndës së caktuar në afatin e dhënë, atëherë atij i llogaritet se ka shpenzuar afatin
brenda viti akademik. Nëse pas 3 nënshtrimeve të provimit, studenti nuk jep lëndën atëherë ai obligohet të
dëgjoj sërish lëndën në vitin vijues akademik.

Burimet:
 Literatura themelore: Prof.Dr. Skender Ahmeti: Kontabiliteti i Menaxhmentit, Prishtinë, “P2 Kontabiliteti
Menaxherial dhe i Kosotos”  ShKÇAK

Ndërtimi i ECTSve
Aktiviteti

Nr i oreve per
Aktivitetin
Ligjerata: 30
Ushtrime: 30
L+U: 60
Seminar/praktike.: 30

Studim i vazhdushem: 100
Pregaditja e Provimit: 30
Pjesemarrja ne teste: 4
Pjesemarrja ne provimin
2
final:
Me profesorin dhe
4
asistentin:
Total Ore: 230
ECTS: 9
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