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Qëllimet 

Përmes kësaj lënde studenti do të mëson për rolin e kontabilitetit te menaxhmentit ne mjedisin dinamiko biznesor, dallimi 

ne mes te kontabilitetit menaxherial dhe atij financiar metodat e kalkulimit te kostove dhe fokusimi i konsiderueshëm ne 

kostot dhe përllogaritjen e tyre, si dhe ne procesin e marrjes se vendimeve ne nivel Buxheti. Në aspektin teorik do të 

shqyrtohet procesi i vlerësimeve kontabël dhe përdorimi i te dhënave kontabël qe ndihmon ne vendim marrjen 

menaxherëve Objektivat specifike të mësuarit janë: Roli i kontabilitetit menaxherial, Të kuptuarit e përllogaritjes se 

kostos, Metoda e kalkulimit te kostove sipas veprimtarisë për Buxhetim, Qasja matematikore dhe grafike e Buxhetit, Te 

kuptohen përllogaritjet e kostove, Kontabiliteti i përgjegjësisë, dhe Buxheti i përgjithshëm. 

 

Rezultatet e pritura të lëndës 

Ky modul, do të zhvillojë tek studentët këto shkathtësi:  

 Shkathtësitë e komunikimit dhe prezantimit,  

 Shkathtësitë e punës individuale,  

 Shkathtësitë e të shkruarit te një eseje  

 Shkathtësitë e zgjidhjes së problemeve. 

 

 

Programi 

 

Java Tema Aktivitetet 

1 PREZANTIMI I PROGRAMIT 

(Sylabusit) ROLI I 

KONTABILITETIT TE 

MENAXHMENTIT NE NJE 

MJEDIS DINAMIK 

BIZNESOR 

-Nocioni i kontabilitetit – informacionet, -Llojet e kontabilitetit, -Paraqitja e 

informacioneve ndaj menaxhmentit Burimi: P2 – 1.Informacionet per 

menaxhmentin dhe Kreu i parë nga libri. 

2 KREU I DYTE: KONCEPTI I 

KOSTOVE BAZIKE TE 

MANAXHMENTIT 

-Konceptin e shpenzimeve bazike të menaxhmentit -Strukturën dhe 

klasifikimin e shpenzimeve -Sistemimin e shpenzimeve nëpër zona të 

përgjegjësisë Burimi: P2 - 2.Klasifikimi i kostove dhe Kreu i dytë nga libri. 

3 KREU I TRETE: 

PERCAKTIMI I 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 Burimi: Kreu i tretë nga libri dhe P2 – 3.Menyra e sjelljes se kosove. 



4 METODAT E NDARJES SE 

KOSTOVE DHE 

KALKULIMI I TYRE 

-Analiza e kostove te tersishme -Metodat empirike -Metodat matematikore -

Metodat grafike te ndarjes se kosotove -Metoda e kalkulimit te kostos për 

porosi Burimi: Kreu i tretë nga libri dhe P2 – 4.Korelacioni dhe 

regresioni,vlerat e pritura dhe P2 – 11.Llogaritja e kostove te porosive. 

5 KREU I KATËRT: ANALIZA 

E PRAGUT TE RREZIKUT 

OSE ANALIZA; KOSTOJA-

VELLIMI-FITIMI (CVP) 

-Marzha e kontributit -Qasja matematikore-grafike e analizes CVP -Pragu i 

rrezikut dhe profiti i synuar -Struktura e kostove dhe leverazhi operativ P2 – 

16.Analiza kosto-vellim-fitim. 

6 KREU I KATËRT: ANALIZA 

E PRAGUT TE RREZIKUT 

OSE ANALIZA; KOSTOJA-

VELLIMI-FITIMI (CVP)-2 

K4 -Marzha e sigurise -Aplikimi i analizes se CVP -Raportet e CVP P2 – 

16.Analiza kosto-vellim-fitim. 

7 RRJEDHA E KOSTOVE TE 

PUNES SE DREJTPERDREJT 

-Matja e aktiviteteve te punes -Metodat e kompensimit -Norma e ndryshimit 

te punes P2-6.Kostot e punes. Testi i pare - Vlerësimi intermediar I 

8 KREU I PESTË: RAPORTIMI 

I PROFITIT PER ANALIZA 

MENAXHERIALE 

-Ne pergjithesi mbi perllogaritjen e kostove -Perllogaritja Absorbuese 

9 KREU I PESTË: RAPORTIMI 

I PROFITIT PER ANALIZA 

MENAXHERIALE 

-Perllogaritja Veriable -Perllogaritja absorbuese dhe variabile-dallimet dhe 

ngjajshmerite, perparsite dhe te metat 

10 KREU I GJASHTE: 

ANALIZA DIFERENCIALE 

DHE MARRJA E 

VENDIMEVE NE AFAT TE 

SHKURT 

-Kostot relevante per marrjen e vendimeve -Vendimet mbi zgjedhjen e 

produkteve P2 – 17.Llogaritja e kostove perkatese dhe marrja e venimeve. 

11 KREU I SHTATË: 

PLANIFIKIMI I PROFITIT 

-Korniza themelore e buxhetimit -Procesi i buxhetimit -Llojet e buxhetit 

12 KREU I TETË: BUXHETIMI 

FLEKSIBËL DHE 

PERLLOGARITJA 

STANDARTE 

-Percaktimi i standardeve -Vendosja e standardeve P2 – 13.Llogaritja e 

kostove. -Shmangiet e materjlit te drejperdrejt -Shmangiet e punes se 

drejperdrejt -Shmangiet e shpenzimeve indirekte P2 – 14.Analiza te thjeshta 

te variancave. -15.Analz.te metejshme te variancave. 

13 KREU I 

NENTËKONTABILITETI I 

PERGJEGJESISE DHE 

?MIMVENIA E 

PRODUKTEVE 

-Kontabiliteti i pergjegjesise -Struktura organizative dhe decentralizimi -

Metodat e zbatuara per formimin e cmimeve te produkteve Testi i dyte - 

Vlerësimi intermediar II 

14 Përmbyllja: Prezantimet e punimeve të studentëve dhe rekapitulim i lëndës 

 

 

 

Informata shtesë 1: 

Gjate ligjeratave do te kete me teper pjese teorike por do te kombinohet edhe me praktikim te shembujve konkret ne 

raportin 60% teori dhe 40% praktike. Kurse gjate ushtrimeve kryesisht do te kete praktikim te detyrave konkrete si dhe 

pak teori sa per te skjaruar shemmbujt konkret ne raportin 20% teori dhe 80% praktike. 

 

Informata shtesë 2: 

Si mjet konkretizimi do te perdoren kompjuteri me projektor per mes ligjeratave dhe shembujve, do te perdoret edhe 

tabela e bardhe me marker si dhe ne disa raste tabela interaktive. 

 



Vlerësimi: 

Nr. Lloji Përqindja Oblig. Përshkrimi 

1 Kolokvium 20 Po Kuizet nga vijimi ne ligjerata 

2 Kolokvium 20 Po Testi i parë 

3 Prezentim 20  Projekt-Buxhetimi dhe shpenzimi 

4 Pjesëmarrja 10 Po Pjesëmarrja aktive në Ligjerata dhe në ushtrime dhe kuize 

5 Provimi Final 30  Testi i dytë - final 

 

 

Kushtet e përsëritjes: 

Nëse në tri afatet pas ligjëratave (janar, prill, shtator ose qershor, shtator) studenti nuk arrin ti realizojë pikët e 

mjaftueshme nga kapitulli i detyrave në syllabus, studenti duhet ta përsëris lëndën. 

 

 

Burimet: 

Literatura themelore:  

1. Prof.Dr. Skender Ahmeti: Kontabiliteti i Menaxhmentit, Prishtinë,2016  

2. “P2- Kontabiliteti Menaxherial dhe i Kosotos” - ShKÇAK  
Literaturë shtesë:  

1. Kontabiliteti i drejtimit Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, Madhav Rajan, Ingrid Shuli dhe Rrezarta 
Shkurti -Botimm shqip -Si dhe  

2. materiale nga Prof. Hazir Gashi gjate ligjeratave.  
 

Ndërtimi i ECTS-ve 

 

Aktiviteti Nr. i orëve për 

Aktivitetin 

Ligjerata: 30 

Ushtrime: 30 

L+U: 60 

Seminar/praktike.: 10 

Studim i vazhdushem: 50 

Pregaditja e Provimit: 20 

Pjesemarrja ne teste: 4 

Pjesemarrja ne provimin final: 2 

Me profesorin dhe asistentin: 4 

Total Ore: 150 

 


