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Qëllimet
Kursi është disenjuar të analizojë strukturën e proceseve menaxhuese bankare, strukturën dhe shkallën e
zhvillimit të instrumenteve dhe parimeve të menaxhmentit bankarë, zbatimin e teknikave menaxheriale në
procesin e menaxhimit bankar, dhe impaktin e menaxhmentit bankarë cilësor në disa variabla kryesore
financiare të bankës. Po ashtu, kursi trajton rolin e bankave komerciale dhe bankave qendrore në procesin e
implementimit dhe zbatimit të politikave monetare dhe sistemit të pagesave dhe sistemin monetar në
përgjithësi.

Rezultatet e pritura të lëndës
Të formojnë opinionin e tyre në lidhje me Menaxhmentin bankar duke përdor konceptet themelore
financiare të shpjeguar gjatë këtij kursi
Të vlerësojnë impaktin e Menaxhmentit bankar në performancën bankare dhe në lëvizjet financiare
në kontekst të situatave të caktuara në vend
Të vlerësojnë impaktin e Menaxhmentit bankar në sistemin finaciar dhe në industrinë e shërbimeve
financiare të vendit
Te prezantojnë ne forme tabelore, grafike, dhe ne modele te thjeshta matematikore inputet dhe
rezultatet e menaxhmentit cilësor të performancës bankare, si dhe te formulojnë mendimet e tyre
nëpërmjet eseve per tema te caktuara nga fusha e Menaxhmentit bankar

Programi
Java Tema

Aktivitetet

Bankat dhe
sektori i
Banka-kuptimi, Sistemi financiar dhe institucionet financiare që ofrojnë
shërbimeve
1
shërbime financiare, Institucionet depozituese, Trendet në zhvillimin e
financiare –
bankingut.
Vështrim i
ë jith hë
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2

3

përgjithshëm:
Politikat
qeveritare dhe
rregullimi
bankar
Sistemi Bankar
dhe menaxhimi
i institucioneve
financiare

4

Analiza e
performancës
bankare I

5

Analiza e
performancës
bankare II

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Banka
Qendrore dhe
Administrimi i
Politikave
Monetare
TESTI 1 /
KOLLOKVIUMI
1
Menaxhmenti i
aktiveve
(aseteve) të
bankës

Rregullimi bankar - Vështrim i përgjithshëm, Qëllimet dhe funksionet e
rregullimit bankar, Zbatimi i politkave monetare dhe integriteti i sistemit të
pagesave, Sistemi financiar eficient dhe kompetitiv
Parimet themelore të menaxhmentit bankar, Menaxhmenti i likuiditetit,
Menaxhmenti i aseteve, Menaxhmenti i detyrimeve, Menaxhmenti i
përshtatshmëris së kapitalit, Menaxhmenti i riskut kreditor, Menaxhmenti i
normës së interesit, Menaxhmenti i aktiviteteve jashtëbilancore.
Bilanci i bankës komerciale - Vështrim i përgjithshëm, Pasqyra e të
hyrave të bankës komerciale, Menaxhimi i riskut dhe kthimit, Vlereësimi i
performancës së bankës, Maksimizimi i vlerës së tregut të aksioneve të
bankës.
Bilanci i bankës komerciale – Vështrim i përgjithshëm, Pasqyra e të
hyrave të bankës komerciale, Menaxhimi i riskut dhe kthimit, Vlereësimi i
performancës së bankës, Maksimizimi i vlerës së tregut të aksioneve të
bankës.
Banka Qendrore: Vështrim i përgjithshëm, Funksionet e Bankës
Qendrore, Instrumentet e politikës monetare, Politika monetare dhe
kurset e këmbimit, Zbatimi I politikës monetare, Pavarësia e Bankës
Qendrore, Bilanci I Bankës Qendrore dhe baza monetare, Kapitali I
Bankës Qendrore, Përgjegjësia e Bankës Qendrore.
Testi/kollokviumi i parë do të realizohet pas javës 7 (shtatë), do të jetë
test në formë të shkruar dhe do të ketë përafërsisht 90 minuta.
Aktivet e bankës – kuptimi, Portofoli i aktiveve, Drejtimi i aktiveve dhe
maksimizimi i fitimit, Gjetja e huamarrësve të përshtatshëm, Diversifikimi i
portofolit të aktiveve të bankës, Menaxhimi i likuiditetit të aktiveve.

Detyrimet e bankës - sigurimi i mjeteve financiare të bankës me kosto sa
më të ulët, Rëndësia e menaxhimit të pasiveve të bankës, Struktura e
detyrimeve të bankës, Huatë ndërbankare dhe certifikatat e këmbyeshme
të depozitave, Fleksibiliteti në drejtimin e pasiveve, Përdorimi i kontratave
me afat, opsioneve dhe instrumevteve tjera derivative në menaxhmentin
e detyrimeve të bankës.
Menaxhmenti i Likuiditeti i bankës – kuptimi, Likuidititei i bankës dhe kërkesa për fitim
likuiditetit të
maksimal, Parimet e menaxhmentit të likuiditetit të bankës, Teknikat e
bankës
menaxhimit të likuiditetit të bankës.
Konceptin e parasë,Funksionet e parasë, Komponentet e ofertes
Paraja dhe
monetare, Ofertën dhe kërkesën për para, Lidhja në mes të ofertës
nderlidhja me
monetare dhe normës së interesit, Bankat, llojet dhe procesi i krijimit të
sistemin bankar
parasë.
Menaxhmenti i
Përshtatshmëria e kapitalit të bankës – kuptimi, Informacioni asimetrik,
përshtatshmëris
zgjedhja e keqe dhe risku i ndërgjegjes, Mbikëqyrja, Depozituesit dhe
së kapitalit të
përshtatshmëria e kapitalit të bankës.
bankës
SEKTORI
BANKAR:
NDIHMESË
Instituti Riinvest – Raporti i sektorit bankar i publikuar ne vitin 2012.
APO
BARRIERË
Nevojat financiare të biznesit dhe kredia, Burimet e financimit të biznesit,
Huatë bankare, Koncepti i kufirit të kredisë bankare dhe klasifikimi i
Politikat dhe
kufijve të kreditimit, Kufijtë e shumfishtë të kreditimit dhe qendra e
procedurat e
risqeve, Ortakëritë e garancisë kolektive të kufijve të kreditimit, Shqyrtimi i
huadhënies
kërkesave për çeljen e kufirit të kreditimit, Analiza e bilancit të kërkuesit të
kredisë.
Huatë
Llojet e kredive për individ dhe familje, Karakteristikat e huave
konsumatore,
konsumatore Vlerësimi i aplikacionit për kredi konsumatore Kartë
Menaxhmenti i
detyrimeve
(pasiveve) të
bankës
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konsumatore, Vlerësimi i aplikacionit për kredi konsumatore, Kartë
kreditë, Huatë për hipoteka – kuptimi dhe llojet, Politika e normave të
interesit në huatë konsumatore, kartë kreditë, dhe huatë hipotekare.

kartë kreditë,
dhe huatë
hipotekare

Informata shtesë 1:
Metodologjia Çdo javë do mbahen ligjërata (ekuivalente me 3 orë mësimi) dhe ushtrime (ekuivalente me dy
orë mësimi). Gjatë ligjëratave dhe ushtrimeve një pjesë e rëndësishme e kohës do i kushtohet diskutimeve
në klasë. Çdo orë do jepen detyra ose ese të shkurtëra, të cilat pastaj do diskutohen në orën tjetër. Studentët
inkurajohen të përcjellin rrjedhat financiare në vend dhe botë, përmes mediave elektronike dhe të shkruara,
revistave ndërkombëtare dhe internetit, dhe të nxjerrin tema për diskutim. Eset e tyre në lidhje me këto
çështje do merren në konsiderim gjatë vlerësimit. Lënda ligjërohet përmes metodës interaktive, duke
përdorur PowerPointin dhe debatin me studentë.

Informata shtesë 2:

Vlerësimi:
Nr. Lloji

1
2
3

Përqindja Oblig. Përshkrimi

Pjesëmarrja 10
Ese
20
Provimi
70
Final

Po

Këtu hyn pjesëmarrja aktive në ligjërata dhe ushtrime
Punim Ese deri ne 1500 fjale që do të prezantohet në klasë
Provim, do të jetë test në formë të shkruar dhe do të ketë
përafërsisht 90 minuta

Kushtet e përsëritjes:
"Provimi final përbëhet nga Testi/Kollokviumi 1 dhe 2. Studentët që kanë dhënë Testin/Kollokviumin 1 dhe
janë të kënaqur me notën e realizuar gjatë semestrit, atëherë në provim e plotësojnë vetëm
Testin/Kollokviumin 2. Studentët që nuk kanë arritur të kalojnë me sukses Testin/Kollokviumin 1 janë të
obliguar që në provim të plotësojnë komplet provimin, që nënkupton Testin/Kollokviumin 1 dhe 2. "

Burimet:
- 1. Fadil Govori: Financë, Prishtinë, 2010 2. Peter S. Rose & Sylvia C. Hudgins: Bank Management and
Financial Services, Irwing-Fisher, 2009 3. Peter S. Rose: Commercial Bank Management, Irwing-Fisher, 2008
4. Frederic S. Mishkin: The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, Addison Wesley, 9th
International Edition, (2008). 5. Tymothy W. Koch & S. Scott MacDonald: Bank Management, Prentice Hill,
2009 6. Shelagh Heffernan: Modern Banking, John Wiley & Sons, Ltd., 2005

Ndërtimi i ECTS-ve
Aktiviteti

Nr i oreve per
Aktivitetin
Ligjerata: 30
Ushtrime: 15
L+U: 45
Seminar/praktike.: 20

Studim i vazhdushem: 60
Pregaditja e Provimit: 20
Pjesemarrja ne teste: 4
Pjesemarrja ne provimin 2
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final:
Me profesorin dhe
4
asistentin:
Total Ore: 155
ECTS: 6
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