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I. Qëllimet e arsimit profesional në drejtimin mësimor “Administrim-
Biznesi (pilot)”, niveli III, të drejtimit “Ekonomi-Biznes/Adminsitrim Zyre 
(pilot)”. 
 
Qëllimi kryesor i arsimit profesional në profilin “Administrim Biznesi (pilot)”, niveli III, të 
drejtimit ”Ekonomi-Biznes/Adminsitrim Zyre (pilot)” është “zhvillimi i personalitetit të 
nxënësve për të jetuar në përshtatje me botën që i rrethon, zhvillimi dhe nxitja e aftësive së 
tyre për të menduar, krijuar dhe zgjidhur probleme në mënyrë të pavarur si dhe përgatitja e 
tyre për t’u punësuar në veprimtari profesionale që lidhen me fushën e administrimit të 
biznesit”. Zhvillimi te nxënësit i ndjenjës së vetëbesimit, kultivimi i vullnetit të lirë në 
marrjen e vendimeve, nxitja e gatishmërisë për të nxënë gjatë gjithë jetës dhe për t’u zhvilluar 
individualisht në drejtimet emocionale, intelektuale dhe profesionale janë sfida të 
rëndësishme për arritjen e këtij qëllimi. Për të realizuar këtë, shkolla profesionale i’u krijon 
nxënësve:   
– mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi dhe aftësitë;  
– mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, 

shprehitë, qëndrimet dhe vlerat të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin 
drejt arsimit e formimit profesional të mëtejshëm; 

– mbështetje për t’u njohur me rregullat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit në 
përputhje me standardet ndërkombëtare dhe për t’i zbatuar ato me rreptësi; 

– mbështetje për t’u njohur me teknologjitë, metodologjitë e proceset bashkëkohore e të 
perspektivës në fushën e ekonomi-biznesit dhe të administrimit, që lidhen me 
kualifikimin profesional përkatës; 

– mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kuriozitetin intelektual dhe profesional, 
aftësitë sipërmarrëse si dhe vlerat e tyre morale; 

– mbështetje për t’u zhvilluar psikologjikisht dhe fizikisht për të përballuar vështirësitë që 
do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale; 

– mbështetje për të zhvilluar frymën e tolerancës dhe të mirëbesimit nëpërmjet përvojës së 
punës. 

 
II. Profili profesional i nxënësve në përfundim të arsimit profesional në 
profilin “Administrim biznesi (pilot)”, niveli III 
 
1. Kërkesat e pranimit të nxënësve në arsimin profesional nё profilin “Administrim 

Biznesi (pilot)”, niveli III 
 
Në shkollat që ofrojnë arsimin profesional në profilin mësimor “Administrim Biznesi (pilot)”, 
niveli III, kanë të drejtë të regjistrohen të gjithë të rinjtë që: 
 kanë mbaruar arsimin profesional në drejtimin mësimor “Ekonomi-Biznes/Administrim 

zyre (pilot)”, niveli I; 
 janë të aftë fizikisht dhe mendërisht të përballojnë kërkesat e këtij niveli të arsimit 

profesional; 
 kanë aftësi të kufizuara, për të cilët shkolla krijon kushte dhe përshtat programin në 

përputhje me paaftësitë që shfaqin. 
Në raste të veçanta kur kërkesat për të ndjekur këtë shkollim janë më të larta se kapacitetet 
reale të këtyre shkollave, atëherë, MASH përgatit udhëzime të veçanta me kritere të posaçme 
pranimi për këto shkolla.  
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2. Kompetencat e përgjithshme të nxënësve në përfundim arsimit në profilin 

“Administrim Biznesi (pilot)”, niveli III 
 
Në përfundim të arsimit profesional në profilin profesional “Administrim Biznesi (pilot)”, 
niveli III, nxënësi do të zotërojë këto kompetenca të përgjithshme kryesore:   
 Të komunikojë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e 

ndjenjat e tij dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme. 
 Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të 

informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional. 
 Të nxisë potencialin e tij të brendshëm në kërkim të vazhdueshëm për zgjidhje të reja më 

efektive dhe më efiçente. 
 Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të 

ndryshme në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror. 
 Të respektojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e 

integrimeve lokale, rajonale. 
 Të manifestojë guxim dhe aftësi sipërmarrëse për të ardhmen e tij. 
 Të tregojnë vetëkontroll gjatë ushtrimit të veprimtarive të tij. 
 Të organizojë drejt procesin e të nxënit të tij dhe të shfaqë gadishmërinë dhe vullnetin për 

të nxënë gjatë gjithë jetës. 
 Të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e 

objektivave të pranuara. 
 Të vlerësojë dhe vetvlerësojë nisur nga kritere të drejta si bazë për të përmirësuar dhe 

çuar më tej arritjet e tij.  
 
3.  Kompetencat profesionale të nxënësit në përfundim të arsimit profesional në profilin 

“Administrim Biznesi (pilot)”, niveli III 
 
Me përfundimin me sukses të arsimit profesional në profilin “Administrim Biznesi (pilot)”, 
niveli III, nxënësi do të jetë i aftë të zhvillojё mё tej kompetencat profesionale tё fituara nё 
nivelin e mëparshëm, si dhe tё ushtrojë kompetenca tё tjera profesionale si më poshtë: 
 
Në lidhje me procesin e prodhimit: 
 Të planifikojë prodhimin dhe hartojë planet përkatëse. 
 Të dokumentojë dhe llogarisë shpenzimet e prodhimit. 
 Të llogarisë kostot totale dhe për njësi. 
 Të llogarisë dhe planifikojë rezervat e ndërmarrjes. 

 
Në lidhje me fushën e shitjeve: 
 Të planifikojë dhe kryejë studime të thjeshta të tregjeve të shitjes. 
 Të përgatisë dhe dokumentojë shitjet. 
 Të kryejë shitjet. 
 Të kontabilizojë shitjet. 

 
Në lidhje me fushën e blerjeve: 
 Të planifikojë dhe kryejë studime të thjeshta të tregjeve të blerjes. 
 Të krahasojë oferta, vendosë dhe ruajë marrëdhëniet me furnitorët. 
 Të dokumentojë dhe regjistrojë blerjet. 
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 Të kontabilizojë blerjet. 
Në lidhje me reklamat e thjeshta të produktit dhe ndërmarrjes: 
 Të hartojë konceptin përmbledhës të reklamës së një produkti. 
 Të realizojë reklamën e produktit dhe ndërmarrjes.  

 
Në lidhje me veprimet në magazinë: 
 Të mbajë magazinën dhe regjistrojë hyrjet dhe daljet e mallrave. 
 Të llogarisë gjendjet e magazinës dhe përgatisë porositë për furnizime të reja. 
 Të kryejë dhe dokumentojë inventarizimet e magazinës. 
 Të kryejë përpunime të thjeshta mallrash në magazinë.  

 
Në lidhje me organizimin dhe funksionimin e ndërmarrjes. 
 Të hartojë struktura organizative dhe përzgjedhë atë që i përshtatet objektivave dhe 

strategjisë së ndërmarrjes. 
 Të kryejë ndarje detyrash, përcaktime të vendeve të punës dhe përpilojë përshkrime të 

tyre. 
 Të përcaktojë linjat e autoritetit dhe komunikimit sipas hierarkisë në vartësi të 

strukturës organizative. 
 Të hartojë organigrama të thjeshta. 

 
Në lidhje me fushën e kontabilitetit: 
 Të kontabilizojë veprime të shitjes, blerjes, shpenzimeve dhe të ardhurave, pagesave 

dhe arkëtimeve. 
 Të kryejë regjistrimet kontabël të çeljes dhe mbylljes së periudhës kontabël. 
 Të hartonë bilance dhe pasqyra të thjeshta rezultatesh. 

 
Në lidhje me financimin e ndërmarrjes: 
 Të llogarisë nevojën e ndërmarrjes për financim. 
 Të përcaktojë strukturën e finacimeve, llojet dhe madhësinë e financimeve me kapital 

të vet dhe të të tretëve. 
 Të kryejë procedurat dhe hartojë dokumentet për kërkimin e financimeve nga të tretët. 

 
Në lidhje me krijimin e ndërmarrjes dhe regjistrimin e saj:  
 Të kryejë studime për krijimin e ndërmarrjes dhe hartojë plane të thjeshta biznesi. 
 Të përcaktojë formën juridike të ndërmarrjes në vartësi të kushteve dhe kërkesave të 

themeluesve të saj. 
 Të hartojë dokumentet e themelimit të ndërmarrjes. 
 Të kryejë veprimet e licencimit dhe regjistrimit të ndërmarrjes në QKR dhe hartojë të 

gjithë dokumentacionin përkatës. 
 
Në lidhje me vendosjen dhe ruajtjen e marrëdhënieve me shtetin: 
 Të llogarisë dhe deklarojë tatimet sipas llojeve të tyre. 
 Të kryejë procedurat e shlyerjes së detyrimeve tatimore të llojeve të ndryshme 

(qendrore dhe lokale), hartojë dokumentet përkatëse dhe regjistrojë ato. 
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4. Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të arsimit 

profesional në profilin “Administrim Biznesi (pilot)”, niveli III. 
 
Përfundimi me sukses i arsimit profesional në profilin “Administrim Biznesi (pilot)”, niveli 
III, e pajis nxënësin me certifikatën e nivelit menaxherial në këtë profil profesional. Ky 
arsimim i jep nxënësit mundёsi t'i drejtohet tregut të punës për t’u punësuar si punonjës i 
administratës, për kryerjen e veprimtarive që lidhen me fushën e administrimit të biznesit, në 
ndërmarrje të madhësive dhe formave të ndryshme juridike.  
Me përfundimin e suksesshëm të këtij niveli, nxënësi fiton njëkohësisht edhe diplomёn e 
“maturës profesionale”, me mundësi për vazhdimin e studimeve të larta universitare, si edhe 
të arsimit pas të mesmes. 
 
 

III. Plani mësimor për arsimin profesional në profilin mësimor “Administrim 
Biznesi (pilot)”, niveli III 

 
Plani mësimor për profilin “Administrim Biznesi (pilot)”, niveli III. 

 
Nr 

 
Kodi 

 

 
Lëndët dhe modulet mësimorë  

Orët 
javorë/vjetorë 

Klasa 
12 

Klasa 
13 

A.  Lëndët e përgjithshme                                 (Gjithsej) 10/12  14/16 
1  Gjuhë shqipe dhe letërsi 2 2 
2  Gjuhë e huaj 2 2 
3  Gjuhë e huaj 2 (me zgjedhje të lirë) (2) (2) 
4  Histori 1 - 
5  Gjeografi - 2 
6  Matematikë 2 2 
7  Biologji 2 1 
8  Teknologji informimi e komunikimi 1 1 
9  Histori arti - 2 
10  Lëndë me zgjedhje të detyruar  

(Fizikë; Kimi; Biologji) 
- 2 

B.  Lëndët profesionale                                     (Gjithsej) 8  10 
1 L-17-224-11 Ndërmarrja dhe veprimtaria e saj 3 2 
2 L-17-225-11 Llogari dhe kontabilitet 3 3 
3 L-17-226-11 Përpunim informacioni 2 - 
4 L-17-227-11 Financat publike dhe politika ekonomike - 2 
5 L-17-228-11 E drejta dhe legjislacioni - 2 
6 L-05-198-12 Mjedisi dhe zhvillimi i qëndrueshëm - 1 

C.  Module të detyruara të praktikës profesionale 
 (Gjithsej) 

9  
(324) 

6 
 (204) 

1 M-17-629-11 Hartimi i projekteve dhe detyrave 36 - 
2 M-17-630-11 Hartimi i strukturës organizative të ndërmarrjes 36 - 
3 M-17-631-11 Planifikimi dhe zbatimi i planit të prodhimit 36 - 
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4 M-17-632-11 Inventarizimi dhe çelja e regjistrave kontabël 36 - 
5 M-17-633-11 Veprimet me dokumentacionin dhe mallrat në 

magazinë 
36 - 

6 M-17-634-11 Veprimet për blerjen e mallrave dhe shërbimeve 54 - 
7 M-17-635-11 Veprimet për shitjen e mallrave dhe shërbimeve 54 - 
8 M-17-636-11 Reklamimi i ndërmarrjes dhe i produktit 36 - 
9 M-17-637-11 Kryerja On-Line e veprimeve bankare - 33 
10 M-17-638-11 Financimi i ndërmarrjes - 33 
11 M-17-639-11 Regjistrimi kontabël i veprimeve të ndryshme 

ekonomike 
- 36 

12 M-17-640-11 Krijimi dhe regjistrimi i ndërmarrjes - 33 
13 M-17-641-11 Përpilimi dhe zbatimi i kontratave të shitblerjes - 33 
14 M-17-642-11 Rregullimi i marrëdhënieve të biznesit me shtetin - 36 
D.  Modulet e praktikës profesionale me zgjedhje të 

detyruar                                                        (Gjithsej)    
3  

(108) 
- 

1 M-17-643-11 Përdorimi i programeve kompjuterike për mbajtjen e 
magazinës 

54 - 

2 M-17-644-11 Kryerja e procedurave të mbylljes së periudhës 
ushtrimore 

54 - 

3 M-17-645-11 Përdorimi i programeve kompjuterike për mbajtjen e 
kontabilitetit 

54 - 

   
Gjithsej A+B+C+D 

30/32 
(1080/ 
1152)  

30/32 
(1020/
1088) 

 
 
IV.  Udhëzime për planin mësimor 
 
Kohëzgjatja e vitit shkollor është: 
Në klasën 12, viti shkollor ka gjithsej 36 javë (36 javë mësimore) 
Në klasën 13, viti shkollor ka gjithsej 36 javë (34 javë mësimore + 2 javë provime) 
Një javë mësimore ka jo më shumë se 32 orë mësimore (teorike dhe praktike). 
Një orë mësimore zgjat 45 minuta. 
Kurrikuli i arsimit profesional në profilin “Administrim Biznesi (pilot)”, niveli III, përbëhet 
nga 4 grupe elementesh kurrikulare: 
- Lëndët e kulturës së përgjithshme, të përbashkëta për profilet e ndryshme të këtij niveli 

(programet e detajuara të tyre jepen në një dokument të veçantë të MASH). 
- Lëndët e kulturës profesionale (programet e përgjithëshme janë pjesë e këtij 

skeletkurrikuli). 
- Modulet e praktikave profesionale të detyruara (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij 

skeletkurrikuli). 
- Modulet e praktikave profesionale me zgjedhje të detyruar (përshkruesit e tyre janë pjesë 

e këtij skeletkurrikuli). 
Rekomandohet që modulet e praktikës profesionale të realizohen në ndarje ditore 3 orëshe 
ose 6 orëshe.  
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V.  Udhëzime për procesin mësimor. 
 

Mësuesit e lëndëve teorike profesionale dhe moduleve të praktikave profesionale duhet të 
përzgjedhin dhe përdorin forma dhe metoda mësimdhënieje të tilla që të nxisin maksimalisht 
të nxënit aktiv të nxënësve dhe të çojnë në krijimin te ta, të kompetencave të punës, të plota 
dhe të qendrueshme . 
E rëndësishme është që planifikimi i mësimdhënies të bazohet në një proces analize 
fillestare, i cili të marrë parasysh faktorë të tillë të rëndësishëm si, niveli i hyrjes së nxënësve, 
përmbajtja e hollësishme e lëndëve profesionale dhe e moduleve të praktikave profesionale të 
parashikuara dhe shkalla e integrimit të tyre, objektivat konkretë që do të arrihen, mundësitë 
reale që ka shkolla për realizimin e veprimtarive mësimore etj. Për këtë planifikim duhet një 
bashkëpunim i ngushtë i të gjithë personelit mësimdhënës dhe drejtues të shkollës. 
Elementi kyç për arritjen e suksesit në një proces të nxëni, është motivimi i nxënësve. Njohja 
e vazhdueshme e nxënësve me shkallën e përmbushjes së objektivave nga ana e tyre përbën 
një mekanizëm të fuqishëm motivimi, i cili duhet të shihet me përparësi nga mësuesit. 
Një element tjetër që ndihmon suksesin është integrimi i teorisë me praktikën e profesionit. 
Parimi i “të nxënit duke bërë” duhet të gjejë vendin e duhur në procesin e të mësuarit në 
shkollat profesionale të profilit mësimor “Administrim Biznesi (pilot)”, niveli III. 
Mësuesit dhe instruktorët duhet të përdorin metoda të tilla të të mësuarit që zhvillojnë jo 
vetëm njohuritë teorike, shkathtësitë dhe shprehitë praktike të nxënësve, por edhe qëndrimet e 
tyre ndaj jetës, punës dhe shoqërisë në përgjithësi. Puna në grup dhe Puna me projekte janë 
dy nga format bazë të organizimit të mësimit (teorik ose praktik) për të zhvilluar kompetencat 
kyçe, të nevojshme për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me veprimtarinë profesionale 
në veçanti dhe jetën e profesionistit të ardhshëm, në përgjithësi. 
Një parim tjetër që duhet respektuar nga mësuesit dhe instruktorët është fakti që të nxënit nuk 
ndodh vetëm në mjediset e shkollës, por edhe jashtë tyre. Dhënia e detyrave dhe puna 
kërkimore e pavarur e nxënësve ka një ndikim të dukshëm në formimin e tyre si profesionistë 
të ardhshëm në profilin profesional “Administrim Biznesi (pilot)”. 
Në rastin e nxënësve me aftësi të kufizuara, mësuesit duhet të përshtasin programet e lëndëve 
dhe përshkruesit e moduleve në përputhje me mundësitë e tyre, si dhe të krijojnë kushte për 
zbatimin e tyre.  
 
 
VI. Udhëzime për vlerësimin dhe provimet. 
 
Vlerësimi vjetor i nxënësve në lëndët teorike profesionale dhe modulet e praktikave 
profesionale bëhet nga vetë mësuesit dhe instruktorët përkatës, me metoda dhe instrumente 
vlerësimi të përgatitura ose përzgjedhura nga vetë ata. Vlerësimi i nxënësve të bëhet me nota 
(4-10) si për lëndët teorike, ashtu edhe për modulet praktike, si gjatë vitit, ashtu edhe në 
provimet përfundimtare. 
Në përfundim të klasës sё 13-tё, nxënësi i arsimuar në profilin mësimor “Administrim 
Biznesi (pilot)”, niveli III, i nёnshtrohet provimeve tё mёposhtme:  
a) Provimeve të maturës shtetërore profesionale (sipas udhëzimeve të MASH) 
b) Provimit të praktikës profesionale të integruar; 
Në këto provime ata vlerësohen për shkallën e përvetësimit njohurive nga lëndët teorike, të 
përgjithshme dhe profesionale, si dhe të kompetencave profesionale, të nevojshme për të 
punuar në fushën e ekonomisë dhe të administrimit të njësive ekonomike. Në përfundim, 
nxënësve u jepet diploma e maturës shtetërore profesionale si dhe certifikata e përgatitjes 
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profesionale, në të cilat evidentohen notat përfundimtare të lëndëve teorike të përgjithshme 
dhe profesionale, të moduleve të praktikës profesionale dhe të provimeve përfundimtare. 
 
VII. Të dhëna për certifikatën që fitohet në përfundim të arsimit 
profesional në profilin “Administrim Biznesi (pilot)”, niveli III. 
 
Me përfundimin e suksesshëm të arsimit profesional në profilin mësimor “Administrim 
Biznesi (pilot)”, niveli III, shkolla profesionale e pajis nxënësin me Diplomën e maturës 
shtetërore profesionale, si edhe me Certifikatën e aftësimit profesional në këtë profil 
profesional, të cilat njihen në territorin e Republikës së Shqipërisë. Sipas modelit të miratuar 
nga MASH, këto dëshmi përmbajnë:  
a) Të dhënat për nxënësin, shkollën, vitin e përfundimit, kualifikimin e fituar, etj. 
b) Të dhëna për rezulatet e arrritura nga nxënësi: 
- rezultatet në lëndët e përgjithshme, lëndët profesionale dhe modulet profesionale, për çdo 
vit shkollor; 
- rezultatet e provimeve përfundimtare të Nivelit III; 
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VIII. Programet e përgjithshme të lëndëve teorike profesionale.  
 
 
1. Lënda “Ndërmarrja dhe veprimtaria e saj” (L-17-224-11). Kl. 12 – 108 orë dhe kl. 13 
– 68 orë 

 Synimet e lëndës “Ndërmarrja dhe veprimtaria e saj”, kl. 12. 
 
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Ndërmarrja dhe veprimtaria e saj”, kl. 12, nxënësit duhet: 
– Të shpjegojnë kuptimet e ndryshme të konceptit të menaxherit dhe procesit të 

menaxhimit. 
– Të përshkruajnë rëndësinë e niveleve të menaxhimit në funksionimin e ndërmarrjeve.  
– Të dallojnë karakteristikat e ndërmarrjeve sipas degëve, në të cilat ato ushtrojnë 

veprimtarinë e tyre. 
– Të shpjegojnë rregullat bazë, format dhe mënyrën e paraqitjes së strukturave organizative 

të ndërmarrjeve sipas llojeve të tyre dhe si ilustrohen ato në formë grafike (organigramat). 
– Të përshkruajnë në përgjithësi dhe në detaje veçoritë e organizimit dhe prodhimit në 

ndërmarrjet e shërbimeve. 
– Të shpjegojnë rolin e prodhimit dhe përshkruajnë karakteristikat dhe elementet e 

ekonomisë së prodhimit. 
– Të përshkruajnë procedurën e vendosjes së çmimeve. 
– Të dallojnë shpenzimet dhe kostot e ndryshme, që marrin pjesë në formimin e çmimit të 

të mirave dhe shërbimeve. 
– Të tregojnë rrugët dhe të përshkruajë veçoritë e shpërndarjes së mallrave. 
– Të shpjegojnë rolin e ndërmarrjeve tregtare si struktura kryesore të shpërndarjes së mallit.  
– Të shpjegojnë funksionimin dhe organizimin e magazinës. 
– Të dallojnë qarkullimin e mallrave dhe dokumenteve në magazinë dhe të përshkruajnë 

veprimet që e shoqërojnë atë. 
– Të përshkruajnë kushtet e lëvrimit të mallrave. 
– Të argumentojnë domosdoshmërinë e respektimit të kontratave dhe marrjes përsipër të 

sanksioneve në rast të mosrespektimit të tyre.  
– Të përshkruajnë rregullat dhe parimet bazë të vëzhgimit dhe studimit të tregut. 
– Të përshkruajnë parimet dhe metodat e shërbimit ndaj klientëve dhe këshillimit të tyre. 
– Të shpjegojnë domosdoshmërinë dhe funksionin e reklamës, si edhe të tregojnë si 

aplikohen parimet dhe teknikat kryesore për hartimin e saj. 
 

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Ndërmarrja dhe veprimtaria e saj”, klasa 12 - 
108 orë 

 
Tema 1 Administrimi dhe menaxhimi i ndërmarrjes 10 orë 
Tema 2 Ndërmarrjet sipas degëve të ekonomisë 7 orë 
Tema 3 Organizimi i ndërmarrjeve sipas llojeve të tyre 8 orë 
Tema 4 Ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimeve. 8 orë 
Tema 5 Ekonomia e prodhimit 10 orë 
Tema 6 Ndërmarrja tregtare dhe rrugët e shpërndarjes 12 orë 
Tema 7 Magazina dhe organizimi i saj 10 orë 
Tema 8 Ekonomia e blerjeve 15 orë 
Tema 9 Ekonomia e shitjes 10 orë 
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Tema 10 Marketingu i ndërmarrjes 18 orë  
 

 Synimet e lëndës “Ndërmarrja dhe veprimtaria e saj”, kl. 13. 
 
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Ndërmarrja dhe veprimtaria e saj e saj”, kl. 13, nxënësit 
duhet: 
- Të shpjegojnë konceptin mbi nevojën financiare dhe mënyrat e financimit. 
- Të tregojnë se cilat janë burimet e financimit me kapital të vet dhe të të tretëve, si edhe të 

përshkruajë përparësitë e të metat e tyre. 
- Të klasifikojnë format e kredisë dhe përshkruajnë mënyrën e aplikimit për marrjen e 

kredisë në bankë. 
- Të shpjegojnë se pse ekzistojnë forma të ndryshme juridike të organizimit të biznesit, si 

gjejnë pasqyrim në legjislacionin shqiptar dhe të përshkruajnë karakteristikat e tyre. 
- Të shpjegojnë lidhjen logjike ndërmjet formave të financimit të veprimtarisë së 

ndërmarrjes dhe formës së saj juridike. 
- Të përshkruajnë procedurat e krijimit të një ndërmarrjeje, në përputhje me legjislacionin 

aktual. 
- Të argumentojnë domosdoshmërinë e hartimit të planeve të biznesit për vlerësimin e 

mundësive dhe parashikimin e veprimtarisë së ndërmarrjes dhe të tregojnë cilat janë 
elementet e domosdoshme të tyre. 

- Të përshkruajnë procedurat e regjistrimit të ndërmarrjes. 
- Të përshkruajnë karakteristikat, përparësitë dhe të metat e biznesit të vogël, format dhe 

kushtet ligjore për t’u përfshirë në të, si edhe rolin e tij në ekonominë kombëtare. 
- Të shpjegojnë regjimin tatimor, të cilit i nënshtrohet biznesi i vogël në Shqipëri. 
- Të përshkruajnë regjimin tatimor, të cilit i nënshtrohet biznesi i madh në Shqipëri, 

marrëdhëniet e tij me shtetin dhe rolin e tij në fushën e ekonomisë. 
 
 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Ndërmarrja dhe veprimtaria e saj”, klasa 13 - 

68 orë 
 

Tema 1 Financimi i ndërmarrjes. Financimi me kapital të vet 10 orë 
Tema 2 Financimi i ndërmarrjes me kapital të të tretëve 10 orë 
Tema 3 Format juridike të ndërmarrjeve 10 orë 
Tema 4 Krijimi i ndërmarrjes 10 orë 
Tema 5 Regjistrimi i ndërmarrjes 10 orë 
Tema 6 Biznesi i vogël në Shqipëri dhe marrëdhëniet e tij me shtetin 8 orë 
Tema 7 Biznesi i madh në Shqipëri dhe marrëdhëniet e tij me shtetin 10 orë 
 
 
2. Lënda “Llogari dhe kontabilitet ” (L-17-225-11).  Kl. 12 – 108 orë dhe kl.13 – 102 orë  
 
 Synimet e lëndës “Llogari dhe kontabilitet”, kl. 12. 
 
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Llogari dhe kontabilitet”, kl. 12, nxënësit duhet: 
- Të kryejnë llogaritje të thjeshta tregtare të përqindjeve, interesave, kontove, tatimeve. 
- Të shpjegojnë detyrat, qëllimet, rolin dhe rëndësinë e kontabilitetit për personat e jashtëm 

dhe ata të brendshëm të ndërmarrjes. 
- Të shpjegojnë nocionin e inventarizimit, përmbajtjen dhe formën e inventarëve dhe 

mënyrën e hartimit të tyre. 
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- Të shpjegojnë nocionet e pasurisë, kapitalit, aktiveve, pasiveve dhe bilancit, dallimet mes 
tyre dhe të bëjnë njehsimet përkatëse. 

- Të shpjegojnë kuptimin, përmbajtjen, llojet dhe qëllimin e mbajtjes së llogarive, si edhe 
t’i dallojnë ato. 

- Të zbërthejnë bilancin në llogari të gjëndjeve.   
- Të shpjegojnë përmbajtjen dhe mënyrën e zbatimit të metodës së regjistrimit të dyfishtë 

në regjistrimin e veprimeve ekonomike. 
- Të tregojnë si bëhet mbyllja e një bilanci të thjeshtë përfundimtar.  
- Të shpjegojnë konceptet e të ardhurave dhe shpenzimeve, ndikimin që ato kanë në 

kapitalin e ndërmarrjes dhe mënyrën e regjistrimit në llogaritë e të ardhurave dhe 
shpenzimeve. 

- Të shpjegojnë kuptimin e rezultatit të ndërmarrjes, përmbledhin shpenzimet dhe të 
ardhurat në llogarinë e rezultatit dhe ta llogarisin atë. 

- Të tregojnë mënyrën e regjistrimit të blerjeve dhe shitjeve të mallrave përkatësisht, si 
shpenzim dhe e ardhur. 

- Të përshkruajnë teknikën e llogaritjes së detyrimit për TVSH dhe të shpjegojnë  mënyrën 
e hartimit të deklaratave tatimore përkatëse. 

- Të përshkruajnë teknikën e regjistrimit të shpenzimeve dhe të ardhurave të tjera që lidhen 
me blerjen e shitjen e mallrave, me rregullimin e marrëdhënieve me të tretët dhe tregojnë 
si pasqyrohen në kontabilitet këto marrëdhënie. 

- Të shpjegojnë  nocionet bazë të aktiveve të qendrueshme  dhe atyre qarkulluese, si merr 
pjesë vlera e tyre në qarkullimin ekonomik të ndërmarrjes dhe si kryhen regjistrimet që 
lidhen me to, në bazë të normativave ligjore përkatëse. 

- Të shpjegojnë funksionimin e llogarisë private duke bërë dallimet me llogaritë e 
shpenzimeve dhe të ardhurave. 

- Të interpretojnë bazën ligjore kontabilitetin dhe standardet kontabël, si edhe të 
identifikojnë të drejtat dhe detyrimet që i lindin ndërmarrjes prej tij. 

 
 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Llogari dhe kontabilitet”, kl. 12 – 108 orë 

 
Tema 1 Llogaritje tregtare 8 orë 
Tema 2 Detyrat e kontabilitetit 3 orë 
Tema 3 Inventarizimi, inventarët 6 orë 
Tema 4 Bilanci 8 orë 
Tema 5 Pasqyrimi kronologjik i veprimeve ekonomike 8 orë 
Tema 6 Pasqyrimi sistematik i veprimeve ekonomike 8 orë 
Tema 7 Llogaritë e rezultatit 8 orë 
Tema 8 Llogaritë e mallrave 15 orë 
Tema 9 Tatimi mbi vlerën e shtuar 8 orë 
Tema 10 Regjistrime të tjera për blerjet dhe shitjet 13 orë 
Tema11 Aktivet e qendrueshme  dhe regjistrimet që lidhen me to 15 orë 
Tema 12 Llogaria private 4 orë 
Tema 13 Lista e llogarive dhe plani kontabël 4 orë 

 
 Synimet e lëndës “Llogari dhe kontabilitet”, kl. 13. 
 
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Llogari dhe kontabilitet”, kl. 13, nxënësit duhet: 
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- Të tregojnë si llogariten shpërblimet e punës, ndalesat për tatimet, sigurimet shoqërore, 
ndalesat e tjera, si dhe të identifikojnë detyrimin e ndërmarrjes ndaj sigurimeve 
shoqërore, në bazë të dispozitave ligjore në fuqi. 

- Të tregojnë si bëhet regjistrimi i shpërblimeve të punës, i ndalesave dhe i pagesave 
përkatëse, në bazë të dispozitave ligjore në fuqi. 

- Të përshkruajnë veprimet me çeqet për kryerjen e pagesave të menjëhershme dhe të 
tregojnë se si kryhen regjistrimet përkatëse kontabël. 

- Të paraqesin mundësitë e përdorimit të kambialit dhe të tregojnë si kryhen regjistrimet 
kontabël të veprimeve, që lindin nga përdorimi i tij. 

- Të shpjegojnë mënyrën e mbajtjes së librave ndihmës, në bazë të normativave ligjore 
përkatëse. 

- Të shpjegojnë domosdoshmërinë dhe veprimet që kryhen në fund të periudhës 
ushtrimore. 

- Të tregojnë si bëhet vlerësimi i mbylljes vjetore dhe një analizë e thjeshtë e bilancit. 
- Të dallojnë karakteristikat dhe veçoritë e kontabilitetit industrial. 
- Të tregojnë si kryhen regjistrimet kontabël të themelimit, shpërndarjes së fitimit, prishjes, 

likuidimit, bashkimit të shoqërive sipas formave të tyre juridike. 
- Të dallojnë veçoritë e kontabilitetit të ndërmarrjeve të formave të ndryshme juridike. 
- Të përshkruajnë llojet e ndryshme të kostove dhe të përshkruajë teknikën e llogaritjes së 

tyre. 
- Të përshkruajnë teknikën e llogaritjes së çmimeve të produkteve dhe shërbimeve. 
 
 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Llogari dhe kontabilitet”, kl. 13 – 102 orë 

 
Tema 1 Regjistrimet kontabël të shpërblimeve të punës 8 orë 
Tema 2 Regjistrimet kontabël të shtesave mbi shpërblimet dhe detyrimeve që 

lidhen me punën 
7 orë 

Tema 3 Qarkullimi i pagesave: pagesat e menjëhershme dhe regjistrimi i tyre 10 orë 
Tema 4 Qarkullimi i pagesave: pagesat e mëvonshme dhe regjistrimi i tyre 6 orë 
Tema 5 Kontrolli i brendshëm dhe librat ndihmës 12 orë 
Tema 6 Mbyllja vjetore: veprimet rregulluese dhe mbyllëse 10 orë 
Tema 7 Mbyllja vjetore: Hartimi i bilancit dhe pasqyrave shoqëruese 9 orë 
Tema 8 Vlerësimi i mbylljes vjetore. Analiza e bilancit 10 orë 
Tema 9 Kontabiliteti i shoqërive: Shoqëritë e personave 8 orë 
Tema 10 Kontabiliteti i shoqërive: Shoqëritë e kapitaleve 8 orë 
Tema 11 Bazat e kontabilitetit të kostove 14 orë 

 
 
3. Lënda “Përpunim informacioni” (L-17-226-11).  Kl. 12 – 72 orë  

 
 Synimet e lëndës “Përpunim informacioni”, kl. 12. 
 
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Përpunim informacioni”, kl. 12, nxënësit duhet: 
- Të argumentojnë domosdoshmërinë e vendosjes së rregullit në komunikimin e brendshëm 

në ndërmarrje/organizata. 
- Të shpjegojnë cilat janë elementet formale të komunikimit të brendshëm në ndërmarrje/ 

organizata. 
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- Të përshkruajnë cilat janë mjetet direkte, ose indirekte të komunikimit dhe karakteristikat 
e tyre (qendrat e zërit, telefon, radio, E-Mail, Fax, postë, etj); 

- Të analizojnë mundësitë e kombinimit të komunikimit me tekst me atë me imazh. 
- Të përshkruajë  mundësitë e këmbimit të informacionit verbal jashtë ndërmarrjes/ 

organizatës. 
- Të përshkruajë mënyrën e organizimit dhe planifikimit të ruajtjes dhe qarkullimit të 

informacionit. 
- Të hartojë planin e veprimtarive për të ngritur sistemin e komunikimit dhe provuar atë. 
- Të shpjegojë çfarë janë bankat e të dhënave dhe argumentojë rëndësinë e tyre në 

ndërmarrje/organizata. 
- Të përcaktojë kritere të sakta për zgjedhjen e  software-ve të nevojshëm për ruajtjen dhe 

qarkullimin e informacionit. 
- Të llogarisë kostot e sistemeve të ruajtjes dhe të qarkullimit të informacionit. 
- Të bëjë dallimet ndërmjet përpunimit qendror dhe joqendror të informacionit. 

 

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Përpunim informacioni”, kl. 12 – 72 orë 
 

Tema 1 Komunikimi i brendshëm në ndërmarrje 15 orë 
Tema 2 Ruajtja e të dhënave: masat dhe realizimi 10 orë 
Tema 3 Software për ruajtjen e të dhënave 20 orë 
Tema 4 Përpunimi dhe qarkullimi i informacioneve në ndërmarrje 18 orë 
Tema 5 Planifikimi dhe llogaritja e kostove për ruajtjen dhe qarkullimin e 

informacionit 
9 orë 

 
 

4. Lënda “Financat publike dhe politika ekonomike” (L-17-227-11). Kl. 13 – 68 orë  
 

 Synimet e lëndës “Financat publike dhe politikat ekonomike”, kl. 13. 
 

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Financat publike dhe politika ekonomike”, kl. 13, 
nxënësit duhet: 
- Të shpjegojnë  ç’është pasuria kombëtare dhe si llogaritet ajo. 
- Të argumentojnë përse shërben llogaritja e treguesve matës të pasurisë kombëtare. 
- Të përcaktojnë veprimet që mund të ndërmerren nga ndërmarrja/njësia ekonomike në 

kushte të caktuara të ekonomisë, të evidentuara nga treguesit matës të performancës së 
saj. 

- Të shpjegojnë kuptimin e politikës financiare të shtetit, objektivat e saj dhe subjektet që 
përfshihen. 

- Të argumentojnë domosdoshmërinë e politikës financiare të shtetit për shmangien e 
konflikteve që lindin në ekonomi. 

- Të dallojnë politikën financiare të shtetit nga veprimtaria e tij financiare. 
- Të tregojnë cilat janë karakteristikat e ndërmarrjeve publike dhe qëllimi i funksionimit të 

tyre. 
- Të shfaqin gjykimin personal mbi nevojën dhe efektivitetin e sektorit publik. 
- Të tregojnë cili është qëllimi i kryerjes nga shteti i shpenzimeve publike. 
- Të rendisin zërat kryesorë të shpenzimeve dhe të ardhurave publike në përgjithësi dhe në 

veçanti, që aplikohen në Shqipëri. 
- Të shpjegojnë rolin ekonomik të tatimeve si burimi kryesor i të ardhurave të qeverisë. 
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- Të dallojnë nga njëri tjetri llojet e ndryshme të tatimeve. 
- Të përshkruajnë sistemin tatimor në Shqipëri. 
- Të shpjegojnë ç’është buxheti i shtetit dhe përse shteti duhet ta hartojë atë. 
- Të shpjegojnë ç’është deficiti buxhetor dhe të tregojnë rrugët që përdor shteti për 

mbulimin e tij. 
 
 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Financa publike dhe politika ekonomike”, kl. 

13 – 68 orë 
 

Tema 1 Pasuria kombëtare dhe formimi i saj 5 orë 
Tema 2 Shteti dhe politika e tij financiare 10 orë 
Tema 3 Veprimtaria financiare e shtetit 5 orë 
Tema 4 Ndërmarrjet publike 2 orë 
Tema 5 Shpenzimet e shtetit 8 orë 
Tema 6 Të ardhurat e shtetit 8 orë 
Tema 7 Njohuri dhe koncepte të përgjithshme mbi taksimin  6 orë 
Tema 8 Tatimet dhe taksat dhe kompetencat për vjeljen e tyre 8 orë 
Tema 9 Buxheti i shtetit 8 orë 
Tema 10 Deficiti buxhetor dhe borxhi shtetëror 8 orë 
 

5. Lënda “E drejta dhe legjislacioni ” (L-17-228-11). Kl. 13 – 68 orë  
 

 Synimet e lëndës “E drejta dhe legjislacioni”, kl. 13. 
 
Në përfundim të trajtimit të lëndës “E drejta dhe legjislacioni”, klasa 13, nxënësit duhet: 
- Të përshkruajnë kuptimin e akteve normative, të tilla si ligjet, VKM-të, urdhëresat dhe 

aktet e tjera ligjore dhe evidentojnë dallimet ndërmjet tyre. 
- Të argumentojnë domosdoshmërinë e mbajtjes parasysh të normativave ligjore në 

veprimtarinë e ndërmarrjes/njësisë ekonomike, por edhe të tyre si individë. 
- Të tregojnë si aplikohet legjislacioni i punësimit, sigurimeve, shpërblimit, mbrojtjes në 

punë për të punësuarit në njësi të ndryshme ekonomike. 
- Të rendisin normativat ligjore në fuqi për sigurimet shoqërore dhe tregojnë mekanizmin e 

aplikimit të tyre. 
- Të shpjegojnë, sipas ligjit, ç’është personi fizik, personi juridik dhe evidentojnë dallimet 

ndërmjet tyre. 
- Të përshkruajnë të drejtat dhe detyrimet e rregulluara me ligjin për shoqëritë tregtare. 
- Të evidentojnë dallimet ndërmjet formave të ndryshme juridike të ndërmarrjeve për sa i 

takon përgjegjësisë së ortakëve ndaj të tretëve, të drejtave të tyre të pronësisë në 
ndërmarrje, marrëdhënieve me shtetin. 

- Të shpjegojnë cila janë elementet bazë të së drejtës kontraktuale. 
- Të përshkruajnë të drejtat, detyrimet dhe sanksionet që parashikon ligji për palët në rastin 

e mosrespektimit të kontratave. 
- Të përshkruajnë mënyrën e zbatimit të normativave bazë ligjore, që kanë si qëllim të 

sigurojnë funksionimin e rregullt të ekonomisë së tregut, konkurrencën e drejtë ndërmjet 
ndërmarrjeve dhe mbrojtjen e tyre nga konkurrenca e padrejtë. 

- Të argumentojnë domosdoshmërinë e ndërhyrjes së shtetit, me anë të legjislacionit, për të 
garantuar funksionimin e mirë të ekonomisë së tregut. 

- Të përshkruajnë elementet bazë të legjislacionit të pronësisë. 
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- Të përshkruajnë mënyrën e zbatimit të normativave ligjore, që garantojnë sigurinë sociale 
dhe barazinë para ligjit të shtetasve në Shqipëri. 

- Të përshkruajnë mënyrën e zbatimit të normativave ligjore mbi mbrojtjen e të drejtave të 
konsumatorëve. 

- Të përshkruajnë mënyrën e zbatimit të normativave ligjore mbi mbrojtjen e mjedisit. 
- Të argumentojnë domosdoshmërinë e forcimit të legjislacionit mbi mbrojtjen e mjedisit 

në Shqipëri. 
 
 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “E drejta dhe legjislacioni”, kl. 13 – 68 orë 

 
Tema 1 Njohuri të përgjithshme mbi të drejtën dhe legjislacionin 5 orë 
Tema 2 Legjislacioni i punësimit dhe sigurimeve shoqërore 8 orë 
Tema 3 Personi juridik dhe fizik 8 orë 
Tema 4 Legjislacioni për ndërmarrjet (Ligji për shoqëritë tregtare) 10 orë 
Tema 5 E drejta kontraktuale: Kontrata e punës 6 orë 
Tema 6 E drejta kontraktuale: Kontratat e shitblerjes 6 orë 
Tema 7 E drejta e konkurrencës dhe mbrojtja e tregut të lirë 5 orë 
Tema 8 Legjislacioni i pronësisë 5 orë 
Tema 9 Siguria sociale dhe barazia para ligjit 5 orë 
Tema 10 Legjislacioni për mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve 5 orë 
Tema 11 Mbrojtja e mjedisit 5 orë 
 
 
6. Lënda “Mjedisi dhe zhvillimi i qëndrueshëm” (L-05-198-12).  Kl.13 – 34 orë  
 
 Synimet e lëndës “Mjedisi dhe zhvillimi i qëndrueshëm”, kl. 13. 
Në përfundim të lëndës “Mjedisi dhe zhvillimi i qëndrueshëm”, kl.13, nxënësit duhet: 
 Të shpjegojnë kuptimin për “mjedisin” dhe “mbrojtjen e mjedisit”. 
 Të shpjegojnë kuptimin për “zhvillimin e qëndrueshëm” 
 Të tregojnë se si ndikon veprimtaria e njeriut në mjedisin rrethues. 
 Të përshkruajnë burimet kryesore të mjedisit jetësor. 
 Të analizojnë marrëdhëniet midis zhvillimeve demografike dhe mjedisit jetësor. 
 Të tregojë dhe japin shembuj të ndikimit të mbetjeve në mjedisin jetësor 
 Të përshkruajnë mekanizmat e monitorimit të burimeve mjedisore. 
 Të përshkruajnë kuadrin ligjor dhe institucional ndërkombëtar, kombëtar dhe vendor në 

lidhje me mjedisin dhe zhvillimin e qëndrueshëm  
 Të përshkruajnë sistemet e menaxhimit të mjedisit. 
 Të hulumtojnë dhe analizojnë problemet mjedisore në mjedisin vendor. 
 Të planifikojnë dhe realizojnë veprimtari praktike për mbrojtjen e mjedisit vendor. 
 
 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Mjedisi dhe zhvillimi i qëndrueshëm”, kl.13-34 

orë 
 
Tema   1 Njohuri të përgjithshme për mjedisin dhe zhvillimin e qëndrueshëm  2 orë 
Tema   2 Burimet kryesore të mjedisit dhe degradimi mjedisor 3 orë 
Tema   3 Ndikimi i veprimtarisë së njeriut në mjedis. 3 orë 
Tema   4 Zhvillimet demografike dhe mjedisi 4 orë 
Tema   5 Shoqëria e konsumit dhe mbetjet 4 orë 
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Tema   6 Monitorimi i burimeve mjedisore 4 orë 
Tema   7 Kuadri ligjor dhe institucional për mjedisin dhe zhvillimin e 

qëndrueshëm. 
2 orë 

Tema   8 Sistemet e menaxhimit të mjedisit 3 orë 
Tema   9 Veprimtari praktike për analizën e problemeve dhe planifikimin e 

nismave mjedisore në nivel lokal. 
3 orë 

Tema 10 Veprimtari praktike për mbrojtjen e mjedisit lokal 6 orë 
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IX. Përshkruesit e moduleve të praktikës profesionale të detyruar 
 
 
1.  Moduli “Hartimi i projekteve dhe detyrave” 
 
Drejtimi:  Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot) 
Profili: Administrim Biznesi (pilot) 
Niveli:  III 
Klasa:  12 
 

PERSHKRUESI I MODULIT 
Titulli  HARTIMI I PROJEKTEVE DHE DETYRAVE 

 
M-17-629-11 

Qëllimi i 
modulit 

 
 

Një modul praktik që i pajis nxënësit me aftësi për të hartuar projekte 
të thjeshta dhe detyra kursi në lëndë të ndryshme. 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 36 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin I të drejtimit mësimor 
“Ekonomi- Biznes/Administrim zyre (pilot)”. 
 
 

Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
proçedurat e 
vlerësimit 

 RM 1 Nxënësi përcakton temën e detyrës ose punimit dhe 
qëllimin e saj. 
Përmbajtja: 
- Evidentimi i fushës së interesit. 
- Evidentimi i temave aktuale në atë fushë. 
- Evidentimi i temës me interes për hartuesin. 
- Evidentimi i drejtimit të temës dhe direktivave të saj. 
- Menaxhimi i kohës në dispozicion për hartimin e temës. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të evidentojë qartë fushën e interesit për punimin e tij; 
- të evidentojë saktë temat e mundshme dhe ato aktuale dhe 

me interes në fushën e evidentuar; 
- të veçojë, duke e argumentuar, temën në të cilën ai është 

më i interesuar, duke pasur parasysh dhe mundësitë për 
trajtimin e temës; 

- të evidentojë qartë drejtimin dhe direktivat e temës; 
- të hartojë një plan të detajuar dhe të plotë kohor për 

hartimin e temës. 
 

RM 2  Nxënësi kërkon dhe përdor literaturën dhe informacionet 
në dispozicion. 
Përmbajtja: 
- Kërkimi i literaturës nga burime të ndryshme. 
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- Seleksionimi i literaturës që përshtatet me objektin dhe 
qëllimin e punimit. 

- Evidentimi dhe skedimi i literaturës. 
- Evidentimi i pjesëve të literaturës që përbëjnë objekt 

interesi për punimin. 
- Rishikimi dhe analizimi i literaturës. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të kërkojë me efikasitet dhe nga burime të ndryshme 

literaturën, që ka lidhje me temën dhe qëllimin e saj; 
- të seleksionojë, në bazë kriteresh, literaturën e mbledhur 

duke veçuar atë pjesë që ka interes për punimin që do të 
kryejë; 

- të evidentojë dhe skedojë saktë e qartë literaturën e 
përzgjedhur sipas autorit, shtëpisë botuese, vitit të botimit, 
etj; 

- të lexojë literaturën e përzgjedhur me kujdes dhe ta 
analizojë atë në funksion të nxjerrjes së përfundimeve, që i 
interesojnë temës dhe objektivit të saj. 

 
RM 3  Nxënësi përgatit dorëshkrimin. 

Përmbajtja: 
- Gjetja e strukturës së duhur. 
- Rregulli klasik IMRAD për strukturimin. 
- Shmagia e mbistrukturimit. 
- Përdorimi i tabelave ose diagrameve. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të paraqesë strukturat e mundshme të punimit dhe të 

vlerësojë shkallën e përshtatshmërisë së tyre për temën dhe 
objektivin e tij; 

- të evidentojë saktë strukturën më të përshtatshme të temës 
duke argumentuar zgjedhjen; 

- të zbatojë saktë rregullin klasik IMRAD në strukturimin  
një punimi; 

- të hartojë secilën prej pjesëve përbërëse të temës në 
formën dhe strukturën e duhur; 

- të zbatojë rregullat bazë të ndarjes së punimit në tituj, 
çështje e nënçështje duke shmangur mbistrukturimin e 
temës; 

- të përdorë në mënyrë të përshtatshme dhe të orientuar nga 
qëllimi tabelat dhe diagramat. 

 
RM 4  Nxënësi rishikon punimin dhe kryen përshtatjen e tij 

përfundimtare. 
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Përmbajtja: 
- Kontrolli i përshtatjes së qëllimit me rezultatin. 
- Kontrolli i plotësisë së argumentimit. 
- Paraqitja vetëm e aspekteve që janë të nevojshme dhe që i 

shërbejnë trajtimit të temës. 
- Përfshirja e të gjitha përkufizimeve të nevojshme.  
- Kontrolli i përshtatshmërisë së tabelave dhe grafikëve. 
- Paraqitja e faqes së parë të detyrës. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të kontrollojë me kujdes, pasi ka mbaruar së shkruari 

detyrën, përputhjen e qëllimit me rezultatet e saj; 
- të kontrollojë me kujdes shkallën në të cilën argumentimi i 

kryer është i mjaftueshëm për të plotësuar objektivin; 
- të kryejë saktë kontrollin për të “zhveshur” punimin nga 

aspekte të cilat nuk i shërbejnë qëllimit; 
- të kryejë kontrollin e përfshirjes në punim të të gjitha 

përkufizimeve të nevojshme për sqarimin e çështjeve që 
përmban tema; 

- të kryejë kontrollin e plotë të përshtashmërisë së tabelave 
dhe grafikëve të përdorur; 

- të kompozojë, siç duhet, faqen e parë të temës, si nga 
pikëpamja grafike, e cila duhet të përputhet me 
përmbajtjen, ashtu edhe nga pikëpamja e informacionit që 
duhet të paraqitet në të. 

 

Udhëzime për 
zbatimin e modulit 
dhe për vlerësimin 
e nxënësve. 

 - Ky modul shërben si lidhje ndërmjet këtij niveli kualifikimi me 
atë të mëparshëm. Për këtë arsye, mësuesi duhet të organizojë 
mësimin në mënyrë të tillë që të punohet me tema të cilat mund 
të shërbejne për përsëritje dhe si urë lidhëse ndërmjet dy 
niveleve. 

- Ky modul duhet të trajtohet në mjediset për praktikat 
profesionale pranë shkollës (zyrat mësimore). 

- Mësuesi duhet të mbajë parasysh qëllimin e modulit, që është 
aftësimi i nxënësve në hartimin e projekteve dhe detyrave të 
thjeshta të kursit dhe jo të projekteve shkencore. 

- Mësuesi i praktikës duhet të nxisë nxënësit sa më shumë të jetë 
e mundur që të zgjedhin tema dhe situata nga praktika 
ekonomike shqiptare. Ata duhet të nxiten, gjithashtu, për kërkim 
të informacionit të nevojshëm nga burime të ndryshme brenda 
dhe jashtë mjediseve të shkollës (Internet, bibliotekë, 
institucione apo biznese të ndryshme, librari etj.) 

- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për 
hartim projektesh të thjeshta ose detyrash të ndryshme. 

- Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës 
për hartimin e projekteve dhe detyrave. 

- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e 
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kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për 
çdo rezultat të të mësuarit. 

 

Kushtet e 
e domosdoshme 
për realizimin e 
modulit 

 Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të 
sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
- Zyrat mësimore në shkollë 
- Mjete kancelarie. 
- Kompjuter. 
- Lidhje me Internetin. 
- Punime të mëparshme nga nxënës të tjerë. 
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2.  Moduli “Hartimi i strukturës organizative të ndërmarrjes” 
 
 
Drejtimi:  Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot) 
Profili: Administrim Biznesi (pilot) 
Niveli:  III 
Klasa:  12 
 

PERSHKRUESI I MODULIT 
Titulli  HARTIMI I STRUKTURËS ORGANIZATIVE 

TË NDËRMARRJES 
 

M-17-630-11 

Qëllimi i 
modulit 

 
 

Një modul që i pajis nxënësit me aftësi për ndërtimin e strukturës 
organizative të një ndërmarrjeje, në përputhje me karakteristikat dhe 
veçoritë e saj, për përpilimin e përshkrimit të çdo vendi pune, 
qarkullimin e informacionit dhe paraqitjen grafike të kësaj strukture. 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 36 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin I të drejtimit mësimor 
“Ekonomi- Biznes/Administrim zyre (pilot)”. 
 
 

Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
proçedurat e 
vlerësimit 

 RM 1 Nxënësi identifikon faktorët që ndikojnë në strukturën 
organizative të një ndërmarrjeje.  
Përmbajtja: 
- Ndikimi i degës së ekonomisë në strukturën organizative 

të ndërmarrjes. 
- Vartësia e organizimit të ndërmarrjes nga forma e 

prodhimit ose lloji i shërbimit. 
- Ndikimi i madhësisë së ndërmarrjes dhe shtrirjes së saj 

teritoriale në strukturën organizative. 
- Tiparet e strukturës organizative në vartësi të formës 

juridike të ndërmarrjes. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përcaktojë qartë ndikimin e degës së ekonomisë, në të 

cilën një ndërmarrje bën pjesë, në mënyrën se si do të 
kryhet organizimi i saj; 

- të listojë saktë karakteristikat që merr struktura 
organizative e ndërmarrjes, në vartësi të formës së 
organizimit të prodhimit apo shërbimit; 

- të evidentojë qartë karakteristikat dhe hallkat e strukturës 
organizative të ndërmarrjes, në rast të zmadhimit, 
zvogëlimit ose zgjerimit të saj territorial; 

- të evidentojë qartë hallkat e strukturës organizative që 
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bëhen të domosdoshme sipas formës juridike të 
ndërmarrjes. 

 
RM 2  Nxënësi përpunon struktura të thjeshta organizative me 

karakteristika të ndryshme. 
Përmbajtja: 
- Hartimi i modeleve të strukturave organizative sipas llojit 

të veprimtarisë 
- Hartimi i modeleve në vartësi të shtrirjes teritoriale. 
- Hartimi i strukturave organizative për forma të ndryshme 

juridike të ndërmarrjeve. 
- Hartimi i modeleve të strukturave organizative në vartësi 

të shkallës së centralizimit. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të hartojë modele të qarta strukturash organizative me 

tipare të tilla, që i përshtaten llojit të veprimtarisë së 
ndërmarrjes; 

- të hartojë struktura të plota organizative të përshtatshme 
për ndërmarrje me shtrirje të ndryshme teritoriale; 

- të hartojë struktuara organizative të qarta, që i përshtaten 
formave të ndryshme juridike të ndërmarrjeve; 

- të hartojë struktura organizative të përshtatshme, që 
reflektojnë shkallë të ndryshme centralizimi në 
ndërmarrje. 

 
RM 3  Nxënësi përzgjedh strukturën e përshtatshme organizative 

ndër ato të mundshme. 
Përmbajtja: 
- Kriteret e përzgjedhjes së strukturës më të përshtatshme. 
- Vlerësimi i peshës së secilit kriter në përcaktimin e 

strukturës. 
- Tabela e vlerësimeve përcaktuese. 
- Vlerësimi i përshtatjes së strukturës organizative me 

objektivat e administrimit të ndërmarrjes. 
- Llogaritja e kostove të aplikimit të strukturave të 

ndryshme organizative. 
- Përshtatja e strukturës organizative me planifikimin e 

personelit. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të evidentojë qartë kriteret të cilët duhet të merren 

parasysh në përzgjedhjen e strukturës konkrete të 
administrimit; 

- të përcaktojë saktë peshën e sejcilit kriter në vartësi të 
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objektivave administrues të ndërmarrjes; 
- të hartojë saktë tabelën e vlerësimeve përcaktuese; 
- të llogarisë kostot për struktura të ndryshme organizative; 
- të vlerësojë saktë se, cila prej strukturave të mundshme 

organizative, është e mbështetur më mirë me një plan të 
detajuar të personelit; 

- të vendosë se cila prej strukturave të mundshme duhet 
përzgjedhur, duke e argumentuar këtë në lidhje me 
objektivat e administrimit. 

 
RM 4  Nxënësi përcakton ndarjen e detyrave, vendeve të punës 

dhe përshkrimin e tyre. 
Përmbajtja: 
- Përcaktimi i vendeve të punës në secilin prej sektorëve. 
- Ndarja e detyrave të personelit sipas vendeve të punës. 
- Parimet bazë të përshkrimit të vendeve të punës. 
- Hartimi i përshkrimeve të vendeve të punës. 
- Hartimi i planit dhe rregullores së qarkullimit të 

dokumenteve dhe informacioneve ndërmjet vendeve të 
punës dhe sektorëve. 

Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përcaktojë qartë vendet eventuale të punës në secilin 

prej sektorëve, në vartësi të strukturës organizative; 
- të kryejë saktë përcaktimin e vendeve të punës në sektorë 

të ndërmarrjeve, në varësi të degës që i përkasin dhe llojit 
të veprimtarisë; 

- të zbatojë drejt parimet bazë që duhen mbajtur parasysh, 
kur kryhet përshkrimi i vendeve të punës; 

- të kryejë saktë përshkrime të detajuara të vendeve të 
ndryshme të punës sipas sektorëve; 

- të hartojë rregullore të plotë të qarkullimit të dokumenteve 
dhe të informacionit ndërmjet vendeve dhe sektorëve të 
ndryshëm. 

 
RM 5  Nxënësi përcakton raportet e hierarkisë, në vartësi të llojit 

të strukturës organizative. 
Përmbajtja: 
- Vendimmarrja, administrimi në nivele të ndryshme dhe 

raportet ndërmjet tyre. 
- Bazat ligjore të përgjegjësive sipas shkallës së hierarkisë. 
- Hierarkitë në organizimin në formë matrice ose me grupe. 
- Sistemet e vendimmarrjes në nivelin e lartë: sistemi 

direktorial, sistemi kolegjial. 
- Detyrat dhe përgjegjësitë e administratorëve, këshillave 

drejtuese dhe administratorëve të nivelit të dytë. 
- Delegimi i detyrave dhe të drejtave dhe bazat përkatëse 
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ligjore. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përcaktojë qartë të drejtat dhe përgjegjësitë e 

vendimmarrësve dhe administratorëve të niveleve të 
ndryshme, në ndërmarrje të llojeve të ndryshme; 

- të interpretojë drejt normativat ligjorë në fuqi në ndarjen e 
detyrave dhe përgjegjësive, ndërmjet vendimmarrjes dhe 
administrimit në veçanti, në vartësi të formës juridike të 
ndërmarrjes; 

- të hartojë saktë listat e të drejtave dhe detyrimeve të 
vendimmarrësve dhe administratorëve, në organizimin në 
formë matrice dhe atë me grupe; 

- të zgjedhë në mënyrën e duhur, ndërmjet sistemit 
direktorial dhe atij kolegjial të vendimmarrjes, në vartësi 
të llojit të ndërmarrjes dhe veprimtarisë së saj; 

- të hartojë listën e saktë të detyrave dhe përgjegjësive të 
administratorëve, këshillave drejtuese dhe 
administratorëve të nivelit të dytë, në vartësi të strukturave 
të ndryshme administrative, të vendimmarrjes dhe 
hierarkive; 

- të përshkruajë  qartë delegimin e detyrave ndërmjet 
hallkave të ndryshme në vartësi të strukturës organizative. 

 
RM 6  Nxënësi harton organigrama të llojeve të ndryshme. 

Përmbajtja: 
- Rregullat bazë të hartimit të organigramave dhe elementet 

e tyre. 
- Organigramat e ndërmarrjeve sipas llojit të veprimtarisë. 
- Organigramat e ndërmarrjeve në vartësi të formës juridike 

dhe madhësisë së tyre. 
- Organigramat e ndërmarrjeve në vartësi të mënyrës së 

organizimit të prodhimit. 
- Organigramat e ndërmarrjeve sipas hierarkive dhe 

sistemeve vendimmarrëse. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të hartojë saktë organigrama, duke i kushtuar rëndësi 

përdorimit të elementeve të ndryshme grafike për të 
shprehur përgjegjësi, të drejta, vartësi, hierarki, 
ndërveprim; 

- të hartojë qartë organigramën e përshtatshme, në vartësi të 
degës, ku ndërmarrja zhvillon veprimtarinë, formës 
juridike, madhësisë së saj dhe mënyrës së organizimit të 
prodhimit. 
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Udhëzime për 
zbatimin e modulit 
dhe për vlerësimin 
e nxënësve. 

 - Ky modul duhet të trajtohet në mjediset për praktikat 
profesionale pranë shkollës (zyrat mësimore) dhe në ndërmarrje. 

- Mësuesi duhet të ketë shumë kujdes për të përzgjedhur rastet më 
të thjeshta (si modele strukture, objektiva administrimi etj.) dhe 
për të mos kaluar kufijtë e kërkuar për nxënës së shkollës së 
mesme. 

- Nxënësit do të zbatojnë, në kushtet konkrete të ndërmarrjes, 
aftësitë e fituara gjatë praktikës në shkollë. Sigurisht, që për vetë 
natyrën e modulit, nxënësi në ndërmarrje të veçanta nuk mund 
të plotësojë të gjitha objektivat e modulit. Gjithashtu, për vetë 
natyrën e modulit, objektivat e të cilit kanë karakter 
vendimmarrës, vizitat në ndërmarrje shërbejnë thjesht për 
konkretizimin e veprimtarive mësimore në shkollë. 

-  Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e 
mundur demonstrimet e rasteve konkrete, nga praktika 
ekonomike e vendit. 

- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për 
të përcaktuar strukturat organizative, detyrat dhe përshkrimet e 
vendeve të punës dhe organigramat përkatëse. 

- Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës 
për organizimin e ndërmarrjes. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i 
shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e 
proceseve të punës. 

- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e 
kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për 
çdo rezultat të të mësuarit. 

 

Kushtet e 
e domosdoshme 
për realizimin e 
modulit 

 Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të 
sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
- Zyrë mësimore në shkollë ose ndërmarrje. 
- Mjete kancelarie. 
- Kompjuter. 
- Materiale të shkruara në mbështetje të zbatimit të modulit. 
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3. Moduli “Planifikimi dhe zbatimi i planit të prodhimit” 
 
 
Drejtimi:  Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot) 
Profili: Administrim Biznesi (pilot) 
Niveli:  III 
Klasa:  12 
 

PERSHKRUESI I MODULIT 
Titulli  PLANIFIKIMI DHE ZBATIMI I PLANIT TË 

PRODHIMIT  
 

M-17-631-11 

Qëllimi i 
modulit 

 
 

Një modul që i pajis nxënësit me aftësi për të organizuar e planifikuar 
prodhimin dhe kostot e tij 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 36 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin I të drejtimit mësimor 
“Ekonomi- Biznes/Administrim zyre (pilot)”. 
 
 

Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
Përmbajtja: dhe 
proçedurat e 
vlerësimit 

 RM 1 Nxënësi harton një plan të thjeshtë prodhimi. 
Përmbajtja: 
- Përcaktimi i kërkesave të konsumatorëve për periudhën e 

planifikuar. 
- Vlerësimi i burimeve të nevojshme për planifikimin e 

sasisë së prodhimit. 
- Përcaktimi i rreziqeve për prodhimin. 
- Planifikimi i kostove të realizimit të prodhimit. 
- Plani paraprak i prodhimit. 
- Kontrolli i planit paraprak. 
- Kryerja e modifikimeve të mundshme. 
- Hartimi i planit përfundimtar të prodhimit. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të studjojë kërkesat e konsumatorëve për periudhën e 

planifikuar, për të vendosur se çfarë do të prodhohet; 
- të bëjë vlerësimin e burimeve të nevojshme për të 

planifikuar sasinë e duhur të prodhimit për plotësimin e 
kërkesave të konsumatorëve; 

- të identifikojë dhe analizojë kufizimet dhe vështirësitë, që 
mund të rrezikojnë prodhimin; 

- të planifikojë të gjitha kostot, që janë të domosdoshme për 
realizimin e prodhimit; 

- të hartojë një plan paraprak të prodhimit; 
- të kryejë kontrollin e përshtatshmërisë së planit paraprak 
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me objektivat që ka vendosur ndërmarrja; 
- të zbulojë mospërputhjet dhe të kryejë modifikimet e 

mundshme të planit të prodhimit; 
- të hartojë planin përfundimtar të prodhimit. 

 
RM 2  Nxënësi kryen zbërthimin e planit të prodhimit dhe 

përcakton përgjegjësitë. 
Përmbajtja: 
- Përcaktimi i tipit të procesit të prodhimit. 
- Zbërthimi në kohë i planit të prodhimit në vartësi të tipit të 

procesit të prodhimit. 
- Zbërthimi i planit të prodhimit sipas proceseve të punës. 
- Zbërthimi i planit të prodhimit në produkte të ndryshme. 
- Llogaritja e nevojave për burime për pjesët veçanta të 

planit të prodhimit. 
- Llogaritja e kostove pjesore. 
- Hartimi i listave të përgjegjësive për realizimin e 

prodhimit në vartësi të tipit të procesit të prodhimit. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përcaktojë drejt tipin e procesit të prodhimit (sipas 

projektit, në seri të vogla, me parti, ose masiv); 
- të zbërthejë në kohë planin e prodhimit në vartësi të tipit të 

procesit të prodhimit të përcaktuar më parë; 
- të zbërthejë planin e prodhimit sipas proceseve të punës që 

janë të nevojshme për realizimin e prodhimit; 
- të zbërthejë planin e prodhimit në vartësi të produkteve që 

janë parashikuar të prodhohen; 
- të llogarisë nevojat për burime për secilën prej pjesëve të 

veçanta të planit të prodhimit; 
- të llogarisë kostot pjesore të prodhimit të produkteve të 

ndryshme; 
- të hartojë listën e përgjegjësive (sektorë, reparte prodhimi, 

magazina etj.) për realizimin e prodhimit në vartësi të tipit 
të procesit të prodhimit. 

 
RM 3  Nxënësi përgatit, dokumenton dhe ndjek zbatimin e planit 

të prodhimit. 
Përmbajtja: 
- Urdhrat e punës për repartet. 
- Kërkesat t reparteve për burime të ndryshme. 
- Urdhrat e furnizimit të reparteve me materiale të para dhe 

ndihmëse. 
- Ndjekja e realizimit të proceseve të ndryshme të 

planifikuara. 
- Përgatitja dhe qarkullimi i dokumenteve shoqëruese të 

procesit të prodhimit. 
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- Kontrolli i performancës dhe i përputhjes me standardet. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përgatisë dhe lëshojë urdhrat e punës për çdo repart 

prodhimi; 
- të formulojë kërkesa të reparteve për nevojat, që ato kanë 

për burime të ndryshme; 
- të përgatisë dhe lëshojë urdhrat e furnizimit të reparteve 

me materiale të para dhe ndihmëse nga magazina; 
- të hartojë listat e kontrollit për ndjekjen e realizimit të 

proceseve të ndryshme të planifikuara; 
- të përgatisë dhe qarkullojë dokumentet shoqëruese të 

procesit të prodhimit; 
- të hartojë listat e kontrollit të performancës dhe të 

përputhjes me standardet. 
 

RM 4  Nxënësi llogarit kostot faktike të prodhimit në reparte. 
Përmbajtja: 
- Dokumentimi i shpenzimeve materiale. 
- Dokumentimi i lëvizjes së materialeve nga njëra fazë e 

përpunimit në tjetrën. 
- Dokumentimi i sasisë dhe cilësisë së punës së kryer nga 

punëtorët. 
- Dokumentimi i shpenzimeve të punës. 
- Dokumentimi, llogaritja dhe ndarja e shpenzimeve të tjera 

të drejtpërdrejta të prodhimit. 
- Dokumentimi dhe ndarja e shpenzimeve të tërthorta të 

prodhimit. 
- Llogaritja e kostos faktike. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të bëjë dokumentimin e shpenzimeve materiale si dhe të  

lëvizjes së tyre në çdo fazë të përpunimit; 
- të bëjë dokumentimin e sasisë dhe cilësisë së punës së 

kryer nga punëtorët, në vartësi të tipit të organizimit të 
prodhimit; 

- të bëjë dokumentimin e shpenzimeve të punës; 
- të bëjë dokumentimin dhe llogaritjen e shpenzimeve të 

tjera të drejtpërdrejta të prodhimit dhe ndarjen e tyre sipas 
produkteve ose veprimtarive; 

- të bëjë dokumentimin e shpenzimeve të tërthorta të 
prodhimit dhe ndarjen e tyre sipas produkteve ose fazave 
të procesit teknologjik; 

- të llogarisë koston faktike të prodhimit në repart. 
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RM 5  Nxënësi llogarit koston e plotë të prodhimit dhe atë për 
njësi. 
Përmbajtja: 
- Dokumentimi dhe llogaritja e shpenzimeve të 

përgjithshme të prodhimit. 
- Shpërndarja e shpenzimeve të tërthorta dhe atyre të 

përgjithshme të ndërmarrjes. 
- Llogaritja e kostos së plotë të prodhimit. 
- Llogaritja e kostos së plotë për njësi. 
- Përcaktimi i pikës kritike të ndërmarrjes sipas produkteve 

apo shërbimeve të prodhuara. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të bëjë dokumentimin dhe llogaritjen e shpenzimeve të 

përgjithshme të prodhimit; 
- të bëjë shpërndarjen e shpenzimeve të tërthorta dhe atyre 

të përgjithshme të ndërmarrjes, sipas produkteve ose 
shërbimeve; 

- të llogarisë koston e plotë të prodhimit në vartësi të tipit të 
organzimit të prodhimit; 

- të llogarisë koston e plotë për njësi, në vartësi të tipit të 
organizimit të prodhimit; 

- të përcaktojë pikën kritike të ndërmarrjes, sipas 
produkteve apo shërbimeve të prodhuara, për të mos lejuar 
tejkalimin e shpenzimeve. 

 
RM 6  Nxënësi planifikon rezervat e domosdoshme në 

ndërmarrje. 
Përmbajtja: 
- Madhësia e rezervave. 
- Planifikimi i rezervave në lëndë të para, ndihmëse dhe 

materiale. 
- Planifikimi i sasive të prodhimit në proces në sasi, kohë 

dhe llojshmëri. 
- Planifikimi i rezervave të produkteve të gatshme. 
- Planifikimi i shpenzimeve për rezerva dhe llogaritja e 

kostos së tyre. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të identifikojë faktorët që ndikojnë në madhësinë e 

rezervave dhe analizojë mënyrën e ndikimit të tyre në 
vartësi të tipit të procesit të prodhimit, çmimit, largësisë 
nga furnitorët etj.; 

- të planifikojë sasinë e duhur të rezervave në lëndë të para, 
ndihmëse dhe materiale; 
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- të planifikojë sasinë e prodhimit në proces në sasi, kohë 
dhe llojshmëri në vartësi të llojit të produktit, procesit të 
prodhimit etj.; 

- të planifikojë rezervat e nevojshme të produkteve të 
gatshme, veçanërisht për ndërmarrjet me karakter stinor 
prodhimi, për të siguruar një furnizim normal të tregut të 
shitjes; 

- të planifikojë shpenzimet për rezerva dhe llogarië koston e 
tyre. 

 

Udhëzime për 
zbatimin e modulit 
dhe për vlerësimin 
e nxënësve. 

 - Ky modul duhet të trajtohet në mjediset për praktikat 
profesionale pranë shkollës (zyrat mësimore) dhe në ndërmarrje. 

- Mësuesi duhet të ketë shumë kujdes për të përzgjedhur rastet më 
të thjeshta dhe mos kaluar kufijtë e kërkuar për nxënës së 
shkollës së mesme. 

- Nxënësit do të zbatojnë, në kushtet konkrete të ndërmarrjes, 
aftësitë e fituara gjatë praktikës në shkollë.  

- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e 
mundur demonstrimet e rasteve konkrete nga praktika 
ekonomike e vendit. 

- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për 
të planifikuar prodhimin, kostot e tij, evidentuar shpenzimet, 
kontrolluar realizimin e planeve të prodhimit. 

- Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës 
në ndërmarrjet prodhuese të të mirave dhe shërbimeve. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i 
shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e 
proceseve të punës. 

- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e 
kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për 
çdo rezultat të të mësuarit. 

 

Kushtet e 
e domosdoshme 
për realizimin e 
modulit 

 Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të 
sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
- Zyrat mësimore në shkollë ose ndërmarrje. 
- Mjete kancelarie. 
- Formularë dhe pasqyra shpenzimesh nga ndërmarrjet. 
- Formularë dokumentesh të shpenzimeve, fatura, fletëhyrje e 

daljë, dokumenta të qarkullimit të prodhimit,. etj, të marra në 
ndërmarrje. 

- Formularë dokumentesh të shpenzimeve, fatura, fletë-hyrje e 
fletë-dalje, dokumente të qarkullimit të prodhimit,. etj, të 
hartuara në module të mëparshme. 

- Kompjuter. 
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4.  Moduli “Inventarizimi dhe çelja e regjistrave kontabël” 
 
 
Drejtimi:  Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot) 
Profili: Administrim Biznesi (pilot) 
Niveli:  III 
Klasa:  12 
 

PERSHKRUESI I MODULIT 
Titulli  INVENTARIZIMI DHE ÇELJA E 

REGJISTRAVE KONTABEL 
 

M-17-632-11 

Qëllimi i 
modulit 

 
 

Një modul që i pajis nxënësit me aftësi për të kryer inventarizime, 
hartuar inventare dhe bilance fillestare dhe për të çelur regjistrat 
kontabël të pasqyrimit të veprimtarisë. 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 36 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 
 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin I të drejtimit mësimor 
“Ekonomi- Biznes/Administrim zyre (pilot)”. 
 

Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
proçedurat e 
vlerësimit 

 RM 1 Nxënësi harton inventare të llojeve të ndryshme. 
Përmbajtja: 
- Lista e elementeve pasurore të nevojshme. 
- Vlerësimi i pasurisë fillestare të ndërmarrjes. 
- Hartimi i një inventari fillestar të thjeshtë. 
- Përcaktimi i totalit të investimeve të nevojshme. 
- Hartimi i inventarëve të funksionimit. 
- Inventarët të përgjithshëm të peridhës ushtrimore. 
- Inventarizimi i magazinave të mallrave, produkteve, 

materialeve. 
- Hartimi i inventareve të magazinave. 
- Inventarizimi dhe paraqitja e elementeve pasurore 

jomateriale, detyrimeve dhe të drejtave. 
- Inventarizimi. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përcaktojë saktë nevojën e ndërmarrjes për elemente 

pasurore, sipas llojeve dhe në sasi; 
- të vlerësojë saktë pasurinë fillestare të nevojshme për 

ushtrimin e veprimtarisë së ndërmarrjes; 
- të hartojë në mënyrën e duhur një inventar fillestar të 

thjeshtë; 
- të përcaktojë saktë totalin e nevojshëm të investimeve për 

të filluar veprimtarinë; 
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- të kryejë saktë procedurat e inventarizimit të magazinave; 
- të kryejë saktë inventarizimin e elementeve pasurore 

jomateriale, detyrimeve dhe të drejtave të ndërmarrjes; 
- të hartojë inventare të sakta dhe të plota të magazinave dhe 

elementeve të tjerë jomateriale pasurore dhe të 
detyrimeve; 

- të hartojë saktë inventaret e përgjithshme të funksionimit 
të ndërmarrjes. 

 

RM 2  Nxënësi harton një bilanc të thjeshtë të ndërmarrjes. 
Përmbajtja: 
- Grupimi i elementeve pasurore sipas afateve të përdorimit 

të tyre në ndërmarrje. 
- Grupimi i aktiveve afatgjata në materiale, jomateriale dhe 

financiare. 
- Grupimi i aktiveve afatshkurtra në nëngrupe sipas 

karakteristikave të tyre të veçanta. 
- Grupimi i elementeve të kapitalit të vet të ndërmarrjes. 
- Hartimi i bilancit fillestar të thjeshtë të ndërmarrjes. 
- Verifikimi i barazimit të bilancit (ekuacionit kontabël). 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të grupojë saktë elementet pasurore, sipas afateve të 

përdorimit të tyre në ndërmarrje, në aktive afatgjata dhe 
afatshkurtra; 

- të grupojë saktë aktivet afatgjata në materiale, jomateriale 
dhe financiare duke renditur, në çdo grup, zërat përkatës të 
pasurisë; 

- të grupojë dhe klasifikojë saktë zërat e aktiveve 
afatshkurtra, sipas llojeve të tyre; 

- të paraqesë,  në mënyrë të grupuar sipas llojeve të tyre, 
elementet e kapitalit të vet të ndërmarrjes; 

- të hartojë saktë bilancin fillestar të ndërmarrjes, bazuar në 
investimet e financimet e llogaritura në inventarin fillestar 
në sasi dhe lloje; 

- të hartojë saktë bilance të veprimtarisë duke u bazuar në të 
dhëna të marra nga inventaret funksionues; 

- të verifikojë barazimin e bilancit. 
 

RM 3  Nxënësi çel librat bazë të kontabilitetit. 
Përmbajtja: 
- Evidentimi i regjistrave që do të përdoren në kontabilitet 

për pasqyrimin e veprimtarisë. 
- Hartimi i regjistrave. 
- Pasqyrimi i normativave bazë ligjore në formën dhe 

përmbajtjen e regjistrave kontabël. 
- Kryerja e regjistrimeve të çeljes me të dhënat e bilancit 
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fillestar. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të evidentojë saktë se cilët regjistra do të përdoren për 

pasqyrimin e veprimtarisë; 
- të hartojë saktë regjistrat (ditarin, librin e madh, partitarët, 

ditarët analitikë) në formë modelesh, të cilat mund të 
përdoren më vonë në veprimtarinë e ndërmarrjes; 

- të zbatojë rigorozisht normativat ligjore mbi kontabilitetin 
në hartimin e regjistrave kontabël; 

- të evidentojë dallimet dhe karakteristikat e përbashkëta të 
regjistrave kontabël, të përdorur në ndërmarrje, me ato që 
përdoren për praktikën në shkollë; 

- të reflektojë, në regjistrat e hartuara në shkollë, njohuritë e 
marra nga krahasimi me ndërmarrjen; 

- të kryejë saktë regjistrimin kontabël të gjëndjeve të 
bilancit fillestar në Librin e madh; 

- të kryejë saktë artikullin e fillimit të vitit në centralizator. 
 

Udhëzime për 
zbatimin e modulit 
dhe për vlerësimin 
e nxënësve. 

 - Ky modul duhet të trajtohet në mjediset për praktikat 
profesionale pranë shkollës (zyrat mësimore) dhe në ndërmarrje. 

- Mësuesi duhet të ketë shumë kujdes për të përzgjedhur elementë 
të pasurisë dhe kapitalit të cilët janë trajtuar në lëndët e 
ndryshme mësimore dhe njihen nga nxënësit në mënyrë që ata të 
kenë mundësi të kryejnë vlerësimin ose klasifikimin. 

- Hartimi i bilanceve nuk do të bëhet duke u bazuar në të dhënat e 
rregjistruara më parë në kontabilitet, por në të dhënat e marra 
nga inventarizimi i kryer nga nxënësit të cilat do të 
riklasifikohen dhe rigrupohen në bilanc; 

- Rekomandohet që nxënësit të punojnë fillimisht në mënyrë të 
pavarur në shkollë vecanërisht në hartimin e regjistrave kontabël 
dhe më pas të plotësojnë njohuritë e tyre në ndërmarrje. 

-  Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për 
të kryer inventarizime dhe hartuar inventarë e prej tyre bilance. 

- Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës 
për kryerjen e inventarizimeve. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i 
shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e 
proceseve të punës. 

- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e 
kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për 
çdo rezultat të të mësuarit. 

 
 
 

Kushtet e 
e domosdoshme 

 Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të 
sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
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për realizimin e 
modulit 

- Zyrat mësimore në shkollë ose ndërmarrje. 
- Mjete kancelarie. 
- Kompjuter. 
- Formularë inventarësh dhe bilancesh nga praktikat e 

ndërmarrjeve të ndryshme. 
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5. Moduli “Veprimet me dokumentacionin dhe mallrat në magazinë” 
 
 
Drejtimi:  Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot) 
Profili: Administrim Biznesi (pilot) 
Niveli:  III 
Klasa:  12 
 

PERSHKRUESI I MODULIT 
Titulli  VEPRIMET ME DOKUMENTACIONIN DHE 

MALLRAT NË MAGAZINË 
 

M-17-633-11 

Qëllimi i 
modulit 

 
 

Një modul që i pajis nxënësit me aftësi për të administruar magazinën, 
për të dokumentuar dhe regjistruar veprimet e saj. 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 36 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin I të drejtimit mësimor 
“Ekonomi- Biznes/Administrim zyre (pilot)”, si edhe modulin 3 
“Prodhimi” dhe modulin 4 “Inventarizimi dhe çelja e regjistrave 
kontabël” të profilit mësimor “Administrim Biznesi (pilot)”, Niveli III. 
 

Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
proçedurat e 
vlerësimit 

 RM 1 Nxënësi kryen çeljen e dokumenteve dhe regjistrave të 
magazinës. 
Përmbajtja: 
- Formulimi i kartelave të magazinës. 
- Plotësimi i kartelave të magazinës. 
- Formulimi i librit të magazinës dhe plotësimi i tij. 
- Skedimi i kartelave sipas grupmallrave, materialeve ose 

produkteve. 
- Plotësimi i kartelave të hapura me gjendjet fillestare. 
- Formulimi i pasqyrave të inventareve. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të formulojë saktë kartelat e magazinës të formave të 

ndryshme, në vartësi me qëllimet e regjistrimit; 
- të regjistrojë saktë, në kartelat e magazinës, gjendjen 

fillestare të mallrave, materialeve, produkteve duke i 
skeduar ato sipas llojeve si dhe të hedhë informacionet 
mbi origjinën e tyre; 

- të formulojë saktë librin e magazinës dhe plotësojë atë më 
gjendjet fillestare; 

- të formulojë qartë dhe saktë pasqyrat e inventareve të 
magazinës. 

                            
RM 2  Nxënësi kryen veprimet për hyrjet dhe daljet në magazinë. 
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Përmbajtja: 
- Kontrolli fizik i mallrave dhe ai formal i dokumenteve 

shoqëruese. 
- Hartimi i procesverbaleve për diferencat në mallrat e 

furnizuara, ose të dëmtuara. 
- Marrja në dorëzim dhe evidentimi i mallrave të dëmtuara 

dhe atyre me cilësi të ndryshme nga kontratat. 
- Hartimi i fletëhyrjeve të magazinës. 
- Regjistrimi i hyrjeve të magazinës në kartelat e mallrave. 
- Përgatitja e mallrave për shitje. 
- Hartimi i fletëdaljeve të magazinës. 
- Hartimi i dokumenteve shoqëruese të transportit të 

mallrave. 
- Përpunimi i materialeve dhe lëndëve të para që do të dalin 

për në repartet e ndërmarrjes. 
- Hartimi i dokumenteve të brendshme për qarkullimin e 

materialeve dhe lëndëve të para. 
- Dokumentimi i hyrjes së produkteve të gatshme nga 

repartet e prodhimit. 
- Ndjekja e marrëdhënieve me repartet për materialet dhe 

produktet e gatshme. 
- Regjistrimi në kartelat e mallrave i daljeve të tyre. 
- Regjistrimi në librin e magazinës i lëvizjeve të mallrave. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të kryejë në mënyrë të plotë kontrollin fizik të mallrave të 

blera dhe atë formal të dokumenteve shoqëruese; 
- të hartojë saktë procesverbalet për diferencat sasiore dhe 

cilësore të mallrave të furnizuara, ose për mallrat e 
dëmtuara; 

- të kryejë saktë veprimet për marrjen në dorëzim 
përkohësisht në magazinë dhe dokumentimin e mallrave të 
dëmtuara ose me diferenca cilësore; 

- të plotësojë saktë fletëhyrjet e magazinës për mallrat e 
blera; 

- të regjistrojë saktë hyrjet e mallrave dhe çmimet përkatëse 
në kartelat përkatëse të magazinës, duke bërë dallimet 
sipas llojeve të mallrave, asortimenteve dhe cilësisë të 
tyre; 

- të kryejë saktë veprimet e përgatitjes së mallrave për 
shitje; 

- të plotësojë saktë fletëdaljet e magazinës për mallrat e 
shitura; 

- të hartojë saktë dokumentet shoqëruese të transportit të 
mallrave të shitura; 

- të kryejë veprimet e plota të përgatitjes së materialeve dhe 
lëndëve të para dhe daljes së tyre për në repartet e 
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prodhimit; 
- të kryejë saktë veprimet e dokumentimit të daljeve për në 

reparte dhe qarkullimit përkatës të dokumentacionit; 
- të kryejë saktë veprimet dhe hartojë dokumentet e hyrjes 

së produkteve të gatshme nga repartet e prodhimit; 
- të regjistrojë qartë dhe saktë në kartelat e magazinës 

veprimet e hyrjes dhe daljes së lëndëve të para për në 
reparte dhe të produkteve të gatshme nga repartet; 

- të ndjekë marrëdhëniet me repartet për lëvizjen e 
materialeve dhe produkteve të gatshme; 

- të regjistrojë saktë në kartelat e magazinës daljet e 
mallrave; 

- të përcjellë në zyrën e kontabilitetit dokumentet e hyrjes 
dhe daljes së mallrave nga magazina; 

- të regjistrojë saktë lëvizjet e mallrave në regjistrin e 
magazinës. 

                            
RM 3  Nxënësi kryen veprimet për gjendjet në magazinë. 

Përmbajtja: 
- Mbyllja e kartelave të magazinës dhe llogaritja e gjendjes 

fizike të mallrave, materialeve dhe produkteve të gatshme. 
- Vlerësimi i magazinës me metoda të ndryshme. 
- Formulimi i pasqyrave përmbledhëse të gjendjes së 

magazinës. 
- Plotësimi i pasqyrave të gjendjes së magazinës dhe 

llogaritja e gjendjes totale të mallrave, materialeve dhe 
produkteve në vlerë. 

- Kuadrimi pjesor ose tërësor i kartelave të veçanta të 
mallrave me dokumentet e hyrjes dhe të daljes. 

- Kuadrimi i gjendjes së magazinës, sipas regjistrit të 
magazinës, me gjendjen sipas pasqyrës së gjendjeve. 

- Hartimi i inventareve të plota dhe të pjesëshme të 
magazinës. 

- Llogaritja dhe evidentimi i diferencave ndërmjet gjendjes 
faktike dhe asaj kontabël të magazinës. 

- Hartimi i procesverbaleve për diferencat në magazinë. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të kryejë saktë mbylljen e kartelave të magazinës duke 

llogaritur gjendjen fizike të mallrave, materialeve, 
produkteve sipas llojeve, cilësive  dhe asortimenteve të 
tyre; 

- të vlerësojë saktë gjendjen në magazinë duke përdorur 
metoda të ndryshme vlerësimi, sipas kërkesave të 
legjislacionit tatimor dhe kontabël; 

- të hartojë saktë dhe plotësojë pasqyrat e gjendjes së 
magazinës; 



 

39 

 

- të llogarisë saktë vlerën totale të mallrave, materialeve, 
lëndëve të para, produkteve në magazinë; 

- të kontrollojë me zgjedhje kartelat, duke respektuar 
procedurën e saktë, për të krahasuar regjistrimet në to me 
dokumentet përkatëse të lëvizjeve; 

- të kuadrojë saktë vlerën e mallrave, materialeve, 
produkteve gjendje në magazinë, sipas regjistrit të 
magazinës, me atë sipas vlerësimeve të kryera, duke 
evidentuar diferencat eventuale; 

- të hartojë qartë inventare të pjesëshme ose të plota të 
magazinës; 

- të hartojë saktë dhe në mënyrë të plotë procesverbalet për 
diferencat në magazinë. 

 
RM 4  Nxënësi harton kërkesat për furnizimet e reja. 

Përmbajtja: 
- Llogaritja e nevojave për mallra, materiale dhe lëndë të 

para. 
- Llogaritja e rezervave minimale të domosdoshme në 

magazinë. 
- Hartimi i pasqyrave që përdoren për planifikimin e 

nevojave për blerje. 
- Krahasimi i nevojave me gjendjet faktike në magazinë. 
- Llogaritja e nevojave për blerje. 
- Hartimi i planeve kohore të furnizimit me mallra, 

materiale e lëndë të para sipas llojeve të tyre. 
- Përcaktimi i grafikëve të furnizimit “just in time” për 

mallra, materiale dhe lëndë të para.. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të llogarisë saktë nevojat për mallra, materiale, lëndë të 

para bazuar në planin e shpërndarjes, të prodhimit dhe të 
shitjes; 

- të llogarisë saktë madhësinë e rezervave minimale të 
magazinës në funksion të garantimit të prodhimit dhe të 
shitjeve; 

- të hartojë pasqyra të sakta që do të përdoren për 
planifikimin e nevojave për blerje të reja; 

- të krahasojë saktë nevojat me gjendjet faktike në 
magazinë; 

- të llogarisë saktë nevojat totale sipas llojeve dhe cilësive të 
mallrave, materialeve, lëndëve të para për blerje të reja; 

- të hartojë plane të qarta kohore të furnizimit sipas llojeve 
dhe cilësive; 

- të hartojë saktë grafikët e furnizimit me mallrat, materialet 
dhe lëndët e para për të cilët furnizimi kryhet “just in 
time”. 
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RM 5  Nxënësi kryen përpunime të thjeshta mallrash në 

magazinë. 
Përmbajtja: 
- Organizimi dhe vendosja e rafteve në magazinë. 
- Organizimi funksional i mjediseve të magazinës në vartësi 

të përpunimeve që do t’u kryhen mallrave, materialeve, 
produkteve. 

- Përzgjedhja dhe vendosja e pajisjeve në magazinë. 
- Grupimi i mallrave, materialeve, lëndëve të para, 

produkteve sipas asortimenteve dhe cilësive dhe skedimi i 
tyre. 

- Trajtimi i mallrave, materialeve, produkteve të cilat 
dëmtohen ose kanë afat skadence. 

- Llojet e ambalazheve që përdoren në vartësi të mallrave e 
produkteve. 

- Ambalazhimi i mallrave dhe produkteve që do të shiten 
me shumicë 

- Ambalazhimi i mallrave dhe produkteve që do të shiten në 
sasi të vogla dhe me njësitë e shitjes. 

- Etiketimi i mallrave dhe produkteve. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përcaktojë qartë se si do të organizojë dhe mobilojë 

magazinën në vartësi të mallrave dhe produkteve që do të 
tregtohen dhe karakteristikave të tyre;  

- të hartojë saktë planimetrinë e vendosjes së rafteve dhe 
pajisjeve përpunuese në magazinë si dhe të mjediseve të 
lira dhe të përbashkëta funksionale; 

- të përcaktojë saktë llojet dhe kostot e pajisjeve që do të 
nevojiten në magazinë në vartësi të llojit të përpunimeve 
që parashikohet të kryhen; 

- të grupojë saktë mallrat, materialet, produktet sipas 
asortimenteve dhe cilësive të tyre në magazinë si dhe t’i 
skedojë ato; 

- të hartojë saktë planin e qarkullimit dhe të trajtimit të 
mallrave, materialeve, produkteve të cilat dëmtohen, ose 
kanë afat skadence; 

- të zgjedhë saktë llojin e ambalazhit që do të përdorë në 
vartësi të mallit ose produktit dhe kanalit të tij të 
shpërndarjes; 

- të përcaktojë saktë mënyrën e ambalazhimit të mallrave 
dhe produkteve sipas mënyrës se si ato do të tregtohen (me 
shumicë ose me pakicë) në pikat e shitjes; 

- të hartojë etiketa të përshtatshme për mallrat dhe produktet 
sipas llojeve të tyre dhe në vartësi të mënyrës se si do të 
bëhet shitja. 
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RM 6  Nxënësi kryen regjistrimet kontabël të gjendjeve dhe 

lëvizjeve të magazinës. 
Përmbajtja: 
- Regjistrimi kontabël i blerjeve të mallrave, materialeve, 

lëndëve të para. 
- Regjistrimi kontabël i daljeve të lëndëve të para dhe 

materialeve për në repartet e prodhimit. 
- Regjistrimi kontabël i hyrjeve të magazinës. 
- Regjistrimi kontabël i shitjeve të mallrave. 
- Regjistrimi i daljeve të mallrave nga magazina. 
- Regjistrimi kontabël i hyrjes së produkteve nga repartet e 

prodhimit. 
- Regjistrimi kontabël i gjendjeve të magazinës dhe i 

ndryshimit të tyre. 
- Regjistrimet kontabël për rregullimin e diferencave në 

magazinë. 
- Kuadrimi i magazinës me repartet e prodhimit për 

materialet, lëndët e para dhe produktet e gatshme. 
- Përfshirja e inventareve të magazinës në inventarin e 

përgjithshëm të ndërmarrjes në fund të vitit. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të regjistrojë saktë blerjet dhe shitjet e mallrave, 

materialeve, lëndëve të para, produkteve të gatshme në 
ditarët përkatës analitikë; 

- të regjistrojë saktë hyrjet dhe daljet e mallrave nga 
magazina, në rastin e përdorimit të metodës së inventarit të 
përhershëm; 

- të regjistrojë saktë daljet e lëndëve të para dhe materialeve 
për në repartet e prodhimit; 

- të regjistrojë saktë hyrjen e produkteve të gatshme nga 
repartet e prodhimit, 

- të kuadrojë saktë magazinën me repartet e prodhimit, 
- të kryejë saktë regjistrimet në regjistrin e magazinës; 
- të regjistrojë saktë ndryshimin e gjendjes së mallrave në 

rastin kur përdoret metoda e inventarit periodik në 
mbajtjen e evidencës kontabël të magazinës; 

- të kryejë saktë regjistrimet kontabël për rregullimin e 
diferencave të magazinës në fund të periudhës. 

 
Udhëzime për 
zbatimin e modulit 
dhe për vlerësimin 
e nxënësve. 

 - Ky modul duhet të trajtohet në mjediset për praktikat 
profesionale pranë shkollës (zyrat mësimore) dhe në ndërmarrje 

- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e 
mundur demonstrimet konkrete të përdorimit të dokumenteve të 
magazinës. 

- Për vetë natyrën e tyre disa nga RM do të realizohen më mirë 
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kryesisht në shkollë dhe disa të tjerë si p.sh. RM 5 kryesisht në 
ndërmarrje. 

- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për 
të kryer veprime të thjeshta të administrimit të magazinës si dhe 
regjistrimet e veprimeve të saj. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i 
shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e 
proceseve të punës për administrimin, dokumentimin dhe 
regjistrimin e veprimeve në magazinë. 

- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e 
kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për 
çdo rezultat të të mësuarit. 

 
Kushtet e 
e domosdoshme 
për realizimin e 
modulit 

 Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të 
sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
- Mjedise pune në zyrat mësimore ose në ndërmarrje. 
- Materiale kancelarie. 
- Dokumente dhe formularë origjinalë që përdoren në magazinat e 

ndërmarrjeve reale. 
- Dokumente pune të hartuara nga mësuesi dhe nxënësit në 

module të mëparshme. 
- Regjistra kontabël. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

43 

 

6.  Moduli “Veprimet për blerjen e mallrave dhe shërbimeve.” 
 
 
Drejtimi:  Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot) 
Profili: Administrim Biznesi (pilot) 
Niveli:  III 
Klasa:  12 
 

PERSHKRUESI I MODULIT 
Titulli  VEPRIMET PËR BLERJEN E MALLRAVE DHE 

SHËRBIMEVE 
 

M-17-634-11 

Qëllimi i 
modulit 

 
 

Një modul që i pajis nxënësit me aftësi për të blerë mallra, materiale e 
lëndë të para, hartuar dokumentet e blerjes dhe për të kryer regjistrimet 
që lidhen me blerjet. 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

  54 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin I të drejtimit mësimor 
“Ekonomi- Biznes/Administrim zyre (pilot)”, si edhe modulin 3 
“Prodhimi”, modulin 4 “Inventarizimi dhe çelja e regjistrave kontabël” 
dhe modulin 5 “Magazina: administrimi, qarkullimi, dokumentimi dhe 
regjistrimet përkatëse” të profilit mësimor “Administrim Biznesi 
(pilot)”, Niveli III. 
 

Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
proçedurat e 
vlerësimit 

 RM 1 Nxënësi kryen studimin e tregut të blerjes. 
Përmbajtja: 
- Shqyrtimi i objektivave të ndërmarrjes në fushën e blerjes 

së mallrave, materialeve, lëndëve të para e shërbimeve. 
- Përcaktimi i kategorisë së furnitorëve potencialë të cilët do 

t’i nënshtrohen studimit. 
- Hartimi i listës së kontrollit me detyrat që do të realizohen 

gjatë studimit të tregut të blerjes. 
- Përcaktimi i përgjegjësive gjatë procesit të studimit të 

tregut. 
- Hartimi i listës së mjeteve të nevojshme për realizimin e 

studimit dhe kostove përkatëse. 
- Mbledhja e informacionit. 
- Hartimi i raportit të studimit. 
- Hartimi i listave të furnitorëve potencialë të ndërmarrjes. 
- Llogaritja e kostove faktike të studimit të tregjeve të 

blerjes. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të shqyrtojë me kujdes objektivat e ndërmarrjes në fushën 

e blerjes së mallrave dhe shërbimeve me qëllim që, të 
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orientohet drejt, përgjatë procesit të studimit të tregut të 
blerjes; 

- të përcaktojë grupin dhe llojin e furnitorëve që mund të 
studiohen; 

- të hartojë saktë listën e kontrollit me detyrat që do të 
realizohen gjatë studimit të tregut të blerjes duke 
përcaktuar dhe afatet përkatëse; 

- të përcaktojë saktë përgjegjësitë dhe detyrat gjazë procesit 
të studimit të tregut; 

- të përpunojë materialet e mbledhura dhe të paraqesë me 
shkrim rezultate të besueshme dhe të qarta; 

- të hartojë një raport të plotë dhe të qartë të studimit të 
tregut; 

- të hartojë saktë listat e furnitorëve potencialë me të gjitha 
elementet e domosdoshme për marrjen e informaciont të 
duhur për ta; 

- të llogarisë saktë kostot faktike të studimit të tregut të 
blerjes. 

                            
RM 2  Nxënësi vendos dhe dokumenton marrëdhëniet me 

furnitorët. 
Përmbajtja: 
- Hapja e kartelave individuale të furnitorëve. 
- Hartimi dhe dërgimi furnitorëve i materialeve informuese 

dhe kërkesave për furnizim. 
- Përpunimi i korrespondencës së marrë nga furnitorët 

potencialë. 
- Regjistrimi i informacioneve të mara nga furnitorët në 

plotësim të kartelave të tyre. 
- Hartimi i kërkesave për oferta për furnitorë të ndryshëm. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të formulojë dhe hapë me të gjitha elementet përbërëse 

kartelat individuale të furnitorëve; 
- të hartojë saktë materiale informuese për ndërmarrjen si 

dhe  kërkesat për bashkëpunim me furnitorët potencialë; 
- të përpunojë saktë korrespondencën me furnitorët; 
- të regjistrojë qartë dhe saktë informacionin e marrë nga 

furnitorët dhe plotësojë kartelat e tyre me kushtet e 
lëvrimit dhe pagesës që ata ofrojnë; 

- të evidentojë saktë furnitorët me të cilët aktualisht do të 
vendosen marrëdhënie biznesi duke mbajtur parasysh 
objektivat e ndërmarrjes në këtë drejtim; 

- të hartojë kërkesa për oferta të plota dhe të qarta. 
                            

RM 3  Nxënësi kryen blerjen dhe regjistrimet përkatëse. 
Përmbajtja: 
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- Kontrolli i gjendjes së magazinës dhe përcaktimi i 
nevojave për blerje. 

- Hartimi i urdhërave të blerjes. 
- Marrja e ofertave nga furnitorët. 
- Regjistrimi i ofertave të mara. 
- Plotësimi i formularit të krahasimit të ofertave. 
- Kryerja e llogaritjeve  dhe evidentimi i ofertës më të mirë. 
- Kryerja e porosisë duke përdorur formularët përkatës. 
- Regjistrimi i porosisë. 
- Marrja dhe regjistrimi i dëftesës së lëvrimit dhe faturës. 
- Kontrolli formal i dokumenteve të blerjes. 
- Kontrolli i përputhjes së porosisë me dëftesën e lëvrimit 

dhe faturën. 
- Kryerja e regjistrimeve në kartelat e furnitorëve. 
- Kontrolli fizik i mallrave të blera në magazinë dhe 

krahasimi me dokumentet e blerjes. 
- Marrja në dorëzim e mallrave në magazinë. 
- Hartimi i fletëhyrjeve. 
- Regjistrimi në shtim të gjendjes së mallrave në magazinë. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të kontrollojë gjendjen e magazinës dhe llogarisë saktë 

nevojat për mallra; 
- të hartojë urdhra të plotë dhe të qartë blerjeje; 
- të regjistrojë saktë ofertat e marra nga furnitorët; 
- të plotësojë saktë formularin e krahasimit të ofertave të 

mara; 
- të krahasojë ofertat dhe llogarisë saktë ofertën më të mirë; 
- të kryejë saktë porosinë për blerje; 
- të regjistrojë saktë porosinë në regjistrin e porosive të 

kryera; 
- të regjistrojë saktë dëftesën e lëvrimit dhe faturën e 

mallrave të blera; 
- të kryejë kontrollet e plota formale, ligjore dhe faktike të 

mallrave të blera; 
- të regjistrojë saktë blerjet në kartelat e furnitorëve; 
- të hartojë saktë dokumentet e marrjes në dorëzim të 

mallrave në magazinë. 
 

RM 4  Nxënësi kontabilizon blerjen. 
Përmbajtja: 
- Çelja e ditarit analitik të blerjeve sipas normativave ligjore 

në fuqi. 
- Regjistrimi kontabël i faturës në ditarin analitik të 

blerjeve. 
- Kontabilizimi i blerjeve në shtim të gjendjes së mallrave 

në magazinë. 
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- Regjistrimi kontabël i blerjeve në Partitarin e furnitorëve. 
- Regjistrimi i faturave në regjistër dhe ndjekja e afateve të 

skadencës të pagesave. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të çelë ditarin analitik të blerjeve duke respektuar 

normativat ligjore në fuqi; 
- të regjistrojë saktë blerjen e mallrave apo shërbimeve në 

ditarin analitik të blerjeve; 
- të kryejë regjistrimin e saktë kontabël të rritjes së gjendjes 

së magazinës në sajë të blerjeve; 
- të kontabilizojë saktë blerjet në Partitarin e furnitorëve; 
- të regjistrojë saktë faturat në regjistrin e faturave të mara 

dhe kontrollojë afatet e skadencës së pagesës së tyre. 
 

Udhëzime për 
zbatimin e modulit 
dhe për vlerësimin 
e nxënësve. 

 - Ky modul duhet të trajtohet në shkollë (zyrë mësimore), si edhe 
në ndërmarrje. 

- Për realizimin e modulit janë të domosdoshme njohuritë e mara 
në lëndën e ekonomisë së ndërmarrjes dhe të kontabilitetit lidhur 
me blerjen e mallrave dhe regjistrimet përkatëse. 

- Për kryerjen e studimit të tregut të blerjes nxënësi do të përdorë 
një pjesë të materialeve të hartuara në modulin 3 “Prodhimi”, 
modulin 4 “Inventarizimi dhe çelja e regjistrave kontabël” dhe 
modulin 5 “Magazina: administrimi, qarkullimi, dokumentimi 
dhe regjistrimet përkatëse”. 

- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e 
mundur demonstrimet konkrete të përdorimit të dokumenteve 
origjinale të blerjes. 

- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për 
të kryerjen e blerjeve. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje 
me proceset e punës gjatë blerjes. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i 
shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e 
veprimeve të blerjes. 

- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e 
kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për 
çdo rezultat të të mësuarit. 

      
Kushtet e 
e domosdoshme 
për realizimin e 
modulit 

 Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të 
sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
- Mjedise të praktikave profesionale në shkollë (zyrë mësimore). 
- Materiale të ndryshme kancelarie. 
- Formularë model të hartuar nga vetë nxënësit. 
- Formularë model nga praktika e ndërmarrjeve ekonomike. 
- Lidhje telefonike, E-Mail, internet dhe fax. 
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7.  Moduli “Veprimet për shitjen e mallrave dhe shërbimeve” 
 
 
Drejtimi:  Ekonomi-Biznes/Administrim zyre 
Profili: Administrim Biznesi (pilot) 
Niveli:  III 
Klasa:  12 
 

PERSHKRUESI I MODULIT 
Titulli  VEPRIMET PËR SHITJEN E MALLRAVE DHE 

SHËRBIMEVE 
 

M-17-635-11 

Qëllimi i 
modulit 

 
 

Një modul që i pajis nxënësit me aftësi për të shitur mallra, produkte, 
shërbime hartuar dokumentet përkatës dhe pasqyruar ato. 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 54 orë mësimore 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin I të drejtimit mësimor 
“Ekonomi- Biznes/Administrim zyre (pilot)”, si edhe modulin 3 
“Prodhimi” dhe modulin 4 “Inventarizimi dhe çelja e regjistrave 
kontabël” të profilit mësimor “Administrim Biznesi (pilot)”, Niveli III. 
 

Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
Përmbajtja: dhe 
proçedurat e 
vlerësimit 

 RM 1 Nxënësi përzgjedh formën e përshtatshme të kërkimit të 
tregut të shitjes. 
Përmbajtja: 
- Shqyrtimi i objektivave të ndërmarrjes në fushën e shitjes. 
- Format e thjeshta të studimit të tregut. 
- Analiza e formave të thjeshta të studimit të tregut. 
- Llogaritja e kostove për secilën nga format e studimit të 

tregut të shitjes. 
- Përzgjedhja e formës më të përshtatshme të studimit të 

tregut. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përcaktojë saktë objektivat e ndërmarrjes në fushën e 

shitjes; 
- të identifikojë mundësitë që ofrojnë, epërsitë dhe të metat 

e formave të thjeshta të studimit të tregut, 
- të analizojë format e thjeshta të studimit të tregut dhe të 

pasqyrojë me shkrim, në mënyrë të përmbledhur, rezultatet 
e analizës; 

- të llogarisë saktë kostot për format e studimit të tregut të 
përzgjedhura dhe analizuara; 

- të përzgjedhë formën më të përshtatshme të studimit të 
tregut, në funksion të plotësimit të objektivave të 
ndërmarrjes në fushën e shitjeve, qëllimit të studimit dhe 
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madhësisë së kostove të studimit. 
 

RM 2  Nxënësi përgatit studimin e tregut të shitjes së mallrave 
dhe produkteve të gatshme. 
Përmbajtja: 
- Lista e kontrollit me detyrat që do të realizohen. 
- Formularët dhe pyetësorët që do të përdoren. 
- Ndarja e detyrave dhe përcaktimi i përgjegjësive. 
- Lista e mjeteve të nevojshme dhe llogaritja e kostove 

përkatëse. 
- Parimet bazë të zgjedhjes së subjekteve që do t’i 

nënshtrohen studimit. 
- Evidentimi dhe listimi i llojeve dhe kategorive të 

subjekteve që do t’i nënshtrohen studimit. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të hartojë listën e saktë me detyrat që do të realizohen 

gjatë studimit të tregut të shitjes; 
- të hartojë formularët dhe pyetësorët që do të përdoren për 

studimin e tregut të shitjes; 
- të ndajë saktë detyrat dhe përcaktojë përgjegjësitë në 

procesin e studimit të tregut; 
- të hartojë listën e saktë dhe të plotë të mjeteve të 

nevojshme, që planifikohen për realizimin e studimit të 
tregut, si edhe të llogarisë kostot përkatëse; 

- të përzgjedhë, subjektet që do t’i nënshtrohen studimit, 
duke ndjekur parimet bazë për mbarëvajtjen e këtij 
procesi.  

 
RM 3  Nxënësi kryen studimin e tregut të shitjes të mallrave dhe 

produkteve të gatshme. 
Përmbajtja: 
- Mbledhja e informacioneve. 
- Grupimi i informacioneve për subjektet e studiuara. 
- Parimet dhe rregullat bazë të analizës së informacioneve të 

mbledhura. 
- Kryerja e analizës së informacioneve. 
- Hartimi i raportit të studimit. 
- Prezantimi i raportit dhe përcaktimi i klientëve potencialë. 
- Llogaritja dhe paraqitja e kostove faktike të studimit të 

tregut të shitjes. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të mbledhë informacione mbi tregun sipas procedurave 

dhe rregullave të caktuara; 
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- të grupojë saktë informacionet nga tregu, sipas llojeve dhe 
kategorive të subjekteve të studiuara; 

- të kryejë dhe paraqesë saktë analizën e tregut, duke 
ndjekur parimet dhe rregullat bazë për realizimin e këtij 
procesi; 

- të hartojë raportin e studimit të tregut sipas kritereve të 
përcaktuara; 

- të prezantojë në mënyrën e duhur raportin e hartuar, ku të 
përcaktojë, në bazë të argumenteve, se cilët mund të jenë 
në vazhdim klientët potencialë, pra grupet e synuar nga 
ndërmarrja; 

- të llogarisë saktë e të paraqesë në mënyrën e duhur kostot 
faktike të studimit të tregut të shitjes dhe burimet e 
mbulimit të tyre. 

 
RM 4  Nxënësi përgatit shitjet. 

Përmbajtja: 
- Rregullat e hartimit të listave të çmimeve dhe materialeve 

të thjeshta informuese për klientët. 
- Listat e mallrave ose produkteve dhe e çmimeve përkatëse. 
- Materialet informuese për klientët. 
- Hartimi i ofertave speciale. 
- Mjetet që përdoren për shpërndarjen e informacionit nga 

ndërmarrja. 
- Shpërndarja e materialeve informuese dhe listave të 

çmimeve. 
- Përgatitja e dokumenteve model, që do të përdoren për 

kryerjen dhe regjistrimin e shitjeve. 
- Hartimi dhe plotësimi i formularëve të kartelave të 

klientëve. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të hartojë saktë, me të gjitha elementet përbërëse dhe duke 

u bazuar në rregullat përkatëse, listat e çmimeve për 
mallrat që do të tregtohen, si edhe listat e materialeve 
informuese për klientët; 

- të hartojë në mënyrë të qartë dhe të saktë materiale 
informuese për klientët, duke përfshirë në to të gjithë 
informacionin e nevojshëm; 

- të hartojë oferta speciale në zbatim të strategjisë së 
ndërmarrjes në fushën e shitjes dhe udhëzimeve të dhëna; 

- të shpërndajë informacionet tregtare duke përdorur mjete 
dhe mbartës të ndryshëm të informacionit; 

- të hartojë formularë dhe pasqyra model që do të përdoren 
për dokumentimin dhe regjistrimin e shitjeve; 

- të hartojë saktë dhe plotësojë me informacionin përkatës 
kartelat e klientëve. 
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RM 5  Nxënësi kryen shitjet, dokumentimin  dhe regjistrimet 

përkatëse. 
Përmbajtja: 
- Përpunimi i kërkesës së klientit. 
- Llogaritja e shpenzimeve të tjera që lidhen me shitjet dhe 

që do të paguhen nga blerësi. 
- Hartimi dhe dërgimi i ofertave të veçanta, ose 

informacioneve mbi kushtet e lëvrimit dhe të pagesës dhe 
kostot përkatëse. 

- Llogaritja e shpenzimeve të tjera që lidhen me shitjen, të 
cilat do të paguhen nga blerësi. 

- Marrja, kontrolli dhe regjistrimi i porosive të klientëve. 
- Kontrolli i gjendjes së mallrave dhe produkteve sipas 

asortimenteve dhe cilësive. 
- Hartimi dhe dërgimi i njoftimeve për plotësimin e 

gjendjeve, në rast se mallrat nuk disponohen përkohësisht 
- Hartimi i dëftesave të lëvrimit dhe fletëdaljeve. 
- Hartimi i dokumenteve shoqëruese të transportit të 

mallrave. 
- Normativat ligjore mbi hartimin e faturave të shitjes. 
- Hartimi i faturave të shitjes. 
- Regjistrimi i ekzekutimit të porosive. 
- Regjistrimi dhe plotësimi i kartelave individuale të 

klientëve. 
- Regjistrimi për pakësimin e gjendjeve të mallrave të 

shitura. 
- Hartimi i refuzimeve të shitjeve për shkaqe të ndryshme. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përpunojë kërkesat e klientëve; 
- të llogarisë saktë shpenzimet e tjera që lidhen me 

realizimin e procesit të shitjes; 
- hartojë saktë oferta përmbledhëse në të cilat pasqyrohen 

edhe kushtet e lëvrimit dhe pagesës së mallrave dhe 
produkteve të shitura të shitura; 

- të pranojë, kontrollojë dhe regjistrojë saktë porositë e 
mbërritura nga klientët; 

- të kontrollojë gjendjen e mallrave sipas cilësive dhe 
asortimenteve; 

- të hartojë saktë njoftimet për plotësimin e gjendjeve të 
mallrave; 

- të hartojë saktë dëftesat e lëvrimit dhe fletëdaljet e 
mallrave të shitur; 

- të hartojë saktë dokumentet shoqërues të mallrave gjatë 
transportit; 

- të hartojë saktë faturat e shitjes së mallrave; 
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- të evidentojnë saktë ekzekutimin e porosive të klientëve; 
- të pasqyrojë veprimet e klientëve në kartelat e tyre 

personale; 
- të regjistrojë saktë pakësimin e gjendjes së mallrave të 

shitur; 
- të hartojë refuzimet e shitjeve për arsye dhe në situata të 

ndryshme. 
 

RM 6  Nxënësi kontabilizon shitjet. 
Përmbajtja: 
- Çelja e ditarit analitik të shitjeve. 
- Normativat ligjore, tatimore dhe rregullat kontabël mbi 

mbajtjen e ditarit analitik të shitjeve. 
- Regjistrimi i faturës në ditarin analitik të shitjeve. 
- Regjistrimi i shitjeve në pakësim të vlerës së mallrave dhe 

produkteve në magazinë. 
- Regjistrimi i faturave në llogaritë analitike (Partitarët) e 

klientëve. 
- Regjistrimi i faturave në regjistrin e faturave të emetuara 

për të ndjekur skadencat e afateve të pagesave. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të çelë saktë ditarin analitik të shitjeve; 
- të regjistrojë saktë faturat e shitjes në librin e shitjeve të 

kryera, duke zbatuar normativat tatimore përkatëse; 
- të kontabilizojë saktë daljen e mallrave nga magazina; 
- të kontabilizojë shitjet dhe marrëdhëniet përkatëse më 

klientët ne partitarët e tyre; 
- të regjistrojë saktë faturat e emetuara në regjistrin e tyre në 

funksion të ndjekjes së afateve. 
 

Udhëzime për 
zbatimin e modulit 
dhe për vlerësimin 
e nxënësve. 

 - Ky modul duhet të trajtohet në mjediset për praktikat 
profesionale pranë shkollës (zyrat mësimore) dhe në ndërmarrje. 

- Nxënësit do të zbatojnë, në kushtet konkrete të ndërmarrjes, 
aftësitë e fituara gjatë praktikës në shkollë. Sigurisht, që në 
ndërmarrje atij nuk mund t’i kërkohet dhe lejohet të kryejnë tërë 
gamën e veprimeve të shitjes që praktikon në shkollë, por vetëm 
atë pjesë që nuk cënon interesat e ndërmarrjes. 

- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e 
mundur demonstrimet konkrete të përdorimit të dokumenteve. 

- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për 
të studjuar tregun, përgatitur dhe kryer shitjet. 

- Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës 
për kryerjen e shitjeve. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i 
shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e 
proceseve të punës për kryerjen e proceseve të shitjes. 
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- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e 
kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për 
çdo rezultat të të mësuarit. 

 

Kushtet e 
e domosdoshme 
për realizimin e 
modulit 

 Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të 
sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
- Zyrat mësimore në shkollë ose ndërmarrje. 
- Mjete kancelarie. 
- Kompjuter. 
- Mjete komunikimi si E-Mail, telefon, fax, etj. 
- Formularë model të hartuar nga vetë nxënësit në modulet e 

mëparshme si edhe të marra të gatshme në ndërmarrje. 
- Fatura, dokumenta shoqërues të mallit dhe dokumenta të tjera 

shitjeje. 
- Regjistra kontabël. 
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8.  Moduli “Reklamimi i ndërmarrjes dhe i produktit” 
 
 
Drejtimi:  Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot) 
Profili: Administrim Biznesi (pilot) 
Niveli:  III 
Klasa:  12 
 

PERSHKRUESI I MODULIT 
Titulli  REKLAMIMI I NDËRMARRJES DHE I 

PRODUKTIT 
 

M-17-636-11 

Qëllimi i 
modulit 

 
 

Një modul që i pajis nxënësit me aftësi për të konceptuar, planifikuar 
dhe realizuar reklamimin e produkteve dhe të ndërmarrjes dhe për të 
formuar e përmirësuar identitetin e saj. 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 36 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 
 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin I të drejtimit mësimor 
“Ekonomi- Biznes/Administrim zyre (pilot)”. 

Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
proçedurat e 
vlerësimit 

 RM 1 Nxënësi harton konceptin përmbledhës për reklamimin 
një produkti.  
Përmbajtja: 
- Lista e produkteve të ofruara. 
- Përfitimet nga produktet. 
- Konsumatorët potencialë të produktit. 
- Profili i konsumatorit ideal të produktit. 
- Reklamat e kompanive të mëdha. 
- Reklamat e konkurrentëve. 
- Identifikimi i produktit për reklamim. 
Instrumentet e vlerësimit: 
Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përgatisë një listë të të gjitha produkteve që ofron 

ndërmarrja; 
- të zbulojë përfitimet që sjell çdo produkt për 

konsumatorin, duke e bazuar në thënien “përfitimet shesin 
produktet dhe shërbimet”; 

- të bëjë përputhjen ndërmjet përfitimeve nga produktet me 
tipat e personave apo grupeve të ndryshme (sipas moshës, 
seksit, arsimimit, të ardhurave, stilit të jetesës etj.) që 
mund t’i dëshirojnë ato; 

- të formulojë profilin e konsumatorit ideal për çdo produkt; 
- të  përzgjedhë dhe grumbullojë, në një dosje, reklama të 
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kompanive të mëdha, që përmbajnë ide të pëlqyeshme për 
ndërmarrjen; 

- të përzgjedhë dhe grumbullojë reklama të konkurrentëve 
për të marrë informacion lidhur me konceptet që ata 
përdorin për reklamimin e produkteve të njëjta, apo të 
ngjashme; 

- të përcaktojë produktet për të cilat do të realizohet fushata 
e reklamës. 

 
RM 2  Nxënësi realizon reklamën e produktit dhe të ndërmarrjes.

Përmbajtja: 
- Grupi i synuar. 
- Mjediset ku do të përhapet reklama. 
- Konsumatorët aktualë. 
- Përzgjedhja e bartësit të reklamës. 
- Përzgjedhja e teknikës së reklamimit. 
- Konceptimi i reklamës. 
- Përmbajtja e mesazhit të reklamës. 
- Formulimi i sloganit të fushatës. 
- Prezantimi i reklamës së hartuar. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përcaktojë drejt grupin e synuar, në vartësi të madhësisë 

së tregut; 
- të përcaktojë drejt mjediset ku do të përhapet reklama e 

produktit, duke synuar shmangien e shpenzimeve të 
panevojshme dhe siguruar efektivitet të lartë; 

- të mbajë parasysh konsumatorin aktual të produkteve të 
ndërmarrjes, sepse ai është reklamuesi më i mirë i vetë 
asaj; 

- të përzgjedhë bartësin e reklamës në vartësi të madhësisë 
së tregut, grupit të synuar, kostove të reklamës etj.; 

- të përcaktojë një nga teknikat e reklamimit, të tilla si 
teknika e “emocionit”, e “pozicionit demografik” (kjo 
lidhet me gjininë, racën, moshën, statusin social, 
edukimin, të ardhurat), e “ekzagjerimit”, e “përfitimit”, e 
“shprehjeve simbolike”, e “zgjidhjes së problemit”, e 
“konfliktit dramatik”, e “punonjësve (ata që e prodhojnë, e 
shpërndajnë apo e shesin produktin) që shërbejnë si 
ambasadorë të markës”, e “arsyeve pse”, e “personazhit 
interesant”, e “historisë vizuale”, e “personifikimit” (duke 
i dhënë karakteristika njerëzore produktit), e 
“dëshmuesve” (njerëz të njohur dhe me imazh të mirë 
publik, të panjohur por që janë përdorues të produktit, 
ekspertë etj.) etj. për formulimin e mesazhit të reklamës,; 

- të formulojë konceptin e një reklame me strukturë të 
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zakonshme (titulli, nëntitulli, “trupi” i reklamës); 
- të bëjë promovimin e përfitimeve nga produkti në 

“zemrën” e strukturës së reklamës, pra tek “trupi”; 
- të formulojë sloganin e fushatës së reklamës; 
- të bëjë prezantimin e duhur të reklamës së hartuar. 

 

Udhëzime për 
zbatimin e modulit 
dhe për vlerësimin 
e nxënësve. 

 - Ky modul duhet të trajtohet në mjediset për praktikat 
profesionale pranë shkollës (zyrat mësimore) dhe në ndërmarrje. 

- Mësuesi duhet të nxisë aftësitë krijuese të nxënësve duke i 
inkurajuar për gjenerimin e ideve, për përdorimin e burimeve të 
ndryshme të informimit (Internet, gazeta, revista, fletëpalosje, 
kontaktet me ekspertë dhe me konsumatorë etj.) dhe duke u 
lejuar hapësirën dhe kohën e nevojshme për të punuar.  

- Ata duhet të nxiten të diskutojnë për hapat e punës që do të 
ndiqen për realizimin e reklamës, për idetë e paraqitura si edhe 
të vlerësojnë arritjet e nxënësve të tjerë. Gjithashtu, ata duhet të 
nxiten që të bashkëpunojnë sa më shumë me njëri-tjetrin. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i 
shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e 
proceseve të punës. 

- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e 
kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për 
çdo rezultat të të mësuarit. 

 

Kushtet e 
e domosdoshme 
për realizimin e 
modulit 

 Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të 
sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
- Zyrat mësimore në shkollë ose ndërmarrje. 
- Mjete kancelarie. 
- Kompjuter. 
- Internet. 
- Fletëpalosje dhe materiale të ndryshme reklame të marra në 

ndërmarrje të ndryshme. 
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9.  Moduli “ Kryerja On-Line e veprimeve bankare” 
 
 
Drejtimi:  Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot) 
Profili: Administrim Biznesi (pilot) 
Niveli:  III 
Klasa:  13 
 

PERSHKRUESI I MODULIT 
Titulli  KRYERJA ON – LINE E VEPRIMEVE 

BANKARE 
 

M-17-637-11 

Qëllimi i 
modulit 

 
 

Një modul që i pajis nxënësit me aftësi për të kryer veprimet bankare 
nëpërmjet Internetit. 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 33 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 
 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar modulet e kl.12-të, të profilit 
mësimor “Administrim Biznesi (pilot)”, Niveli III. 
 

Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
proçedurat e 
vlerësimit 

 RM 1 Nxënësi hyn në faqen e internetit të bankës dhe llogarinë 
bankare të ndërmarrjes. 
Përmbajtja: 
- Shërbimi i kryerjes së veprimeve bankare në Internet.  
- Kërkimi i faqes së internetit të bankës. 
- Kërkimi i llogarisë së ndërmarrjes. 
- Funksionimi i bankës On – Line në rastin kur 

ndërmarrja/klienti ka më shumë se një llogari pranë 
bankës. 

Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të identifikojë saktë karakteristikat e shërbimit të kryerjes 

së veprimeve bankare nëpërmjet Internetit; 
- të kërkojë në mënyrë të orientuar dhe të hyjë në faqen e 

Internetit të bankës, ku ndërmarrja ka llogaritë e saj; 
- të hyjë në menunë e llogarisë së ndërmarrjes. 

 
RM 2  Nxënësi kontrollon gjendjen e llogarisë së tij bankare dhe 

siguron nxjerrje llogarie. 
Përmbajtja: 
- Kontrolli i gjendjes së llogarisë. 
- Sigurimi i dokumentit të nxjerrjes së llogarisë bankare. 
- Kërkimi i nxjerrjeve të llogarive të kaluara. 
- Ruajtja si dokument e nxjerrjeve të llogarive. 
- Printimi i nxjerrjes së llogarisë. 
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Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të kryejë saktë veprimin e kërkimit dhe të kontrollit të 

gjendjes së llogarisë; 
- të ruajë me saktësi nxjerrjen e llogarisë në Excel; 
- të kërkojë me saktësi dhe të sigurojë nxjerrjet e llogarisë 

bankare të periudhave të mëparshme; 
- të printojë dokumentin e nxjerrjes së llogarisë bankare. 

 
RM 3  Nxënësi kryen veprime transfertash brenda bankës dhe 

vendit. 
Përmbajtja: 
- Urdhëri i transfertës për klientë të së njëjtës bankë dhe të 

bankave vendase. 
- Plotësimi i informacioneve mbi përshkrimin e veprimit. 
- Plotësimi i numrave të llogarive bankare të përfituesit dhe 

paguesit dhe kodet e bankave të tyre. 
- Kontrolli paraprak i dokumentit të plotësuar. 
- Printimi i urdhërit të pagesës. 
- Urdhërimi i veprimit. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të identifikojë qartë elementet përmbajtësore të urdhërit  të 

transfertës ndërmjet klientëve të së njejtës bankë dhe 
bankave korrespondente brenda vendit; 

- të plotësojë saktë të dhënat mbi llojin e veprimit, qëllimin 
e tij dhe dokumentin referues; 

- të plotësojë saktë numrat e llogarive bankare të përfituesit 
dhe paguesit si dhe kodet e bankave përkatëse; 

- të kontrollojë paraprakisht saktësinë e veprimit dhe 
plotësimit të urdhërpagesës; 

- të printojë, nëse është e nevojshme, urdhërin e plotësuar të 
pagesës para se ta dërgojë atë; 

- të urdhërojë kryerjen e veprimit nëpërmjet fjalëkalimit për 
llogarinë. 

 
RM 4  Nxënësi kryen veprime transfertash jashtë vendit. 

Përmbajtja: 
- Urdhëri i transfertës për klientë të bankave të huaja. 
- Plotësimi i informacioneve mbi përshkrimin e veprimit. 
- Plotësimi i numrave të llogarive bankare të përfituesit dhe 

paguesit dhe kodet e bankave të tyre. 
- Përzgjedhja e valutës në të cilën do të kryhet veprimi. 
- Kontrolli paraprak i dokumentit të plotësuar. 
- Printimi i urdhërit  të pagesës. 
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- Urdhërimi i veprimit. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të identifikojë dallimet ndërmjet, elementeve 

përmbajtësore të urdhërit  të pagesës për transferime 
brenda vendit, me ato të urdhërit të pagesës për 
transferime jashtë tij; 

- të plotësojë saktë të dhënat mbi llojin e veprimit, qëllimin 
e tij dhe dokumentin referues; 

- të plotësojë saktë numrat e llogarive bankare të përfituesit 
dhe paguesit si dhe kodet e bankave përkatëse; 

- të zgjedhë saktë valutën me të cilën do të urdhërohet 
veprimi; 

- të kontrollojë paraprakisht saktësinë e veprimit dhe 
plotësimit të urdhërpagesës; 

- të printojë, nëse është e nevojshme, urdhërin  e plotësuar të 
pagesës para se ta dërgojë atë; 

- të urdhërojë kryerjen e veprimit nëpërmjet fjalëkalimit për 
llogarinë. 

 
RM 5  Nxënësi kryen transferta ndërmjet llogarive të vetë 

ndërmarrjes. 
Përmbajtja: 
- Karakteristikat e transfertave ndërmjet llogarive të veta të 

ndërmarrjes. 
- Plotësimi i urdhër transfertave ndërmjet llogarive në të 

njejtën valutë dhe dërgimi i tyre. 
- Plotësimi i urdhër transfertave ndërmjet llogarive në valuta 

të ndryshme dhe dërgimi i tyre. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të identifikojë karakteristikat e urdhërave të transfertës 

ndërmjet llogarive të ndryshme të vetë ndërmarrjes; 
- të plotësojë, me të gjitha elementet e nevojshme, urdhërat 

e transfertave ndërmjet llogarive në të njëjtën valutë dhe 
t’i dërgojë ato; 

- të plotësojë saktë, me të gjitha elementet e nevojshme, 
urdhërat e transfertave ndërmjet llogarive në valuta të 
ndryshme dhe t’i dërgojë ato. 

 
RM 6  Nxënësi kryen veprime transfertash të qendrueshme. 

Përmbajtja: 
- Karakteristikat e urdhërave të pagesave të qendrueshme  

dhe rastet e përdorimit të tyre. 
- Përcaktimi dhe plotësimi në urdhërpagesë i datave të 
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fillimit, mbarimit dhe shpeshtësisë së përsëritjes së 
veprimit. 

- Plotësimi i të dhënave mbi llogaritë ndërmjet të cilave do 
të kryhet veprimi dhe i kodeve bankare përkatëse. 

Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të evidentojë karakteristikat e urdhrave të pagesave të 

qendrueshme dhe rastet e përdorimit të tyre; 
- të plotësojë saktë urdhër pagesat me datat e fillimit të 

veprimit, përfundimit të tij dhe përsëritjes; 
- të plotësojë saktë numrat e llogarive të paguesit dhe 

përfituesit dhe kodet bankare përkatëse. 
 

Udhëzime për 
zbatimin e modulit 
dhe për vlerësimin 
e nxënësve. 

 - Ky modul duhet të trajtohet në mjediset për praktikat 
profesionale pranë shkollës (zyrat mësimore) dhe në ndërmarrje. 

- Mësuesi duhet të ketë shumë kujdes për të përzgjedhur në është 
e mundur ndërmarrje të cilat kryejnë veprime ndërmjet llogarive 
on -line. 

- Nxënësit do të zbatojnë, në kushtet konkrete të ndërmarrjes, 
aftësitë e fituara gjatë praktikës në shkollë. Sigurisht, që për vetë 
natyrën e modulit nxënësi në ndërmarrje të veçanta nuk mund të 
plotësojë të gjitha rezultatet e të mësuarit të modulit. Gjithashtu, 
për vetë natyrën e modulit, realizimi i këtyre rezultateve 
mësimore në ndërmarrje mund të bjerë ndesh me faktin, që 
nxënësit nuk kanë të drejtën të urdhërojnë veprime. 

- Për realizimin e rezultateve të të mësuarit të modulit, nxënësit 
mund të përdorin llogari të hapura posaçërisht për ta në Qendrën 
e Firmave Ushtrimore. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i 
shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e 
proceseve të punës. 

- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e 
kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për 
çdo rezultat të të mësuarit. 

 

Kushtet e 
e domosdoshme 
për realizimin e 
modulit 

 Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të 
sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
- Zyrat mësimore në shkollë ose ndërmarrje. 
- Mjete kancelarie. 
- Kompjuter i lidhur me Internetin. 
- Llogari bankare e disponueshme On –Line. 
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10. Moduli: “Financimi i ndërmarrjes” 
 
 
Drejtimi:  Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot) 
Profili: Administrim Biznesi (pilot) 
Niveli:  III 
Klasa:  13 
 

PERSHKRUESI I MODULIT 
Titulli  FINANCIMI I NDERMARRJES 

 
M-17-638-11 

Qëllimi i 
modulit 

 
 

Një modul që i pajis nxënësit me aftësi për të zgjedhur mënyrën e 
përshtatshme të  financimit të ndërmarrjes dhe për të vepruar, në raste 
të ndryshme të mungesës së mjeteve monetare, për shlyerjen e 
detyrimeve dhe vazhdimësinë e aktivitetit. 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 33 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar modulet e kl.12-të, të profilit 
mësimor “Administrim Biznesi (pilot)”, Niveli III. 
 
 

Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
proçedurat e 
vlerësimit 

 RM 1 Nxënësi llogarit nevojën për financim për krijimin e 
ndërmarrjes dhe zgjerimin e veprimtarisë. 
Përmbajtja: 
- Parashikimi i vëllimit të veprimtarisë. 
- Parashikimi i nevojave për aktive të afatgjata për fillimin e 

veprimtarisë, ose zgjerimin e saj. 
- Parashikimi i nevojave për mallra, lëndë të para, ose 

ndihmëse për fillimin e veprimtarisë, ose zgjerimin e saj. 
- Parashikimi i shpenzimeve për personelin dhe i 

shpenzimeve të tjera të krijimit, që do të paguhen 
menjëherë me fillimin e veprimtarisë, ose që do të shtohen 
më zgjerimin e saj. 

- Parashikimi i nevojave për kapitale afatshkurtër. 
- Përcaktimi i nevojave totale për kapitale të rinj. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të parashikojë dhe vlerësojë vëllimin e veprimtarisë që 

parashikon të realizojë, ose rrisë ndërmarrja; 
- të parashikojë saktë nevojat për aktive afatgjata, mallra, 

lëndë të para, etj. për fillimin e veprimtarisë së 
ndërmarrjes ose zgjerimin e saj, në natyrë dhe vlerë; 

- të parashikojë saktë nevojat fillestare të ndërmarrjes për 
mjete monetare, për pagesën e shpenzimeve të krijimit, 
personelit, etj.; 
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- të llogarisë saktë nevojën për kapital qarkullues; 
- të llogarisë dhe pasqyrojë saktë e qartë nevojën totale të 

ndërmarrjes për kapitale. 
                            

RM 2  Nxënësi përcakton madhësinë e financimit me kapital të 
vet dhe format e tij. 
Përmbajtja: 
- Përcaktimi i pjesës së kapitalit që do të financohet nga 

burime të veta. 
- Zgjedhja e formës më të përshtatshme të financimit me 

kapital të vet. 
- Llogaritja dhe vlerësimi i kontributeve të veta në natyrë në 

kapitalin e ndërmarrjes. 
- Hartimi i pasqyrave për pasqyrimin e sjelljeve të kapitalit 

të vet sipas llojeve në natyrë. 
- Përcaktimi i mënyrës së sjelljes së kapitalit të vet. 
- Format e kapitalit të vet. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të llogarisë saktë vlerën e kapitalit që do të financohet nga 

burimet e veta të ndërmarrjes; 
- të zgjedhë formën më të përshtatshme të financimit me 

kapital të vet; 
- të llogarisë dhe vlerësojë saktë kontributet e veta në natyrë 

në kapitalin e ndërmarrjes; 
- të përcaktojë një procedurë të qartë të sjelljes së kapitalit të 

vet në ndërmarrje; 
- të paraqesë format që merr kapitali i vet i ndërmarrjes. 

 
RM 3  Nxënësi përcakton mënyrën e financimit me kapital të të 

tretëve dhe aplikon për kredi afatgjatë. 
Përmbajtja: 
- Përcaktimi i nevojave për kapital hua për financimin e 

krijimit të ndërmarrjes. 
- Kryerja e parashikimeve për zgjerimin e veprimtarisë me 

kapital hua dhe vlerësimi i tyre. 
- Përcaktimi i nevojave për kapital të ri për zgjerimin e 

veprimtarisë. 
- Llogaritja e pjesës së nevojave për kapital të ri që do të 

mbulohet me kapital hua ( të të tretëve). 
- Analiza e formave të ndryshme të financimit me kapital të 

të tretëve (kredi). 
- Zgjedhja e formës së financimit me kapital të të tretëve. 
- Përcaktimi i shumës së kredisë së financimit sipas formave 

të saj. 
- Llogaritja paraprake e interesit të kredisë së financimit. 
- Plotësimi i formularit të aplikimit për kredi. 
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- Negociimi i kontratës së kredisë me bankën. 
- Hartimi dhe përmbledhja e dokumenteve për garantimin e 

kredisë. 
- Hartimi i planit të shlyerjes së kredisë në bashkëpunim me 

bankën. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të llogarisë saktë nevojat për kapital hua për financimin e 

krijimit të ndërmarrjes; 
- të vlerësojë saktë nevojat për kapital të ri për zgjerimin e 

veprimtarisë të cilat do të përballohen me kapital hua; 
- të analizojë saktë format e ndryshme të financimit me 

kapital të të tretëve, duke evidentuar të metat dhe 
përparësitë e secilës formë në raport me njëra tjetrën; 

- të zgjedhë siç duhet formën më të përshtatshme të 
financimit në vartësi të kushteve konkrete të ndërmarrjes; 

- të llogarisë saktë shumat e kredive të financimit për çdo 
formë financimi më vete; 

- të plotësojë saktë formularët e aplikimit për kredi; 
- të kryejë veprimet e negociimit me bankën për përcaktimin 

e kushteve të kredisë dhe hartimin e kontratës; 
- të përgatisë dokumentacionin që do të paraqesë  

ndërmarrja për garantimin e kredisë; 
- të hartojë, në bashkëpunim me bankën, një plan të saktë 

dhe të qartë të shlyerjes së kredisë. 
 

RM 4  Nxënësi llogarit mundësitë e brendshme të financimit. 
Përmbajtja: 
- Evidentimi i shpenzimeve të veprimtarisë. 
- Evidentimi i të ardhurave të veprimtarisë. 
- Pasqyrat përmbledhëse të të ardhurave dhe shpenzimeve 

dhe llogaritja ekstrakontabël e rezultatit të ndërmarrjes. 
- Llogaritja fluksit të parave në hyrje dhe dalje. 
- Llogaritja e diferencave negative në fluksin e parave që do 

të mbulohen me financim të ri. 
- Parashikimi i destinacionit të fitimit. 
- Llogaritja e pjesës së fitimit që do të përdoret për të 

financuar veprimtarinë. 
- Përcaktimi i mënyrës së investimit në ndërmarrje të pjesës 

së fitimit të destinuar për financim. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të llogarisë drejt shpenzimet dhe të ardhurat nga ushtrimi i 

veprimtarisë; 
- të hartojë, me të gjitha elementet përbërëse, pasqyra 
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përmbledhëse të të ardhurave dhe shpenzimeve dhe të 
llogarisë saktë, në mënyrë ekstrakontabël, rezultatin e 
ndërmarrjes; 

- të hartojë drejt pasqyrën e fluksit të parave në hyrje dhe 
dalje; 

- të llogarisë saktë mungesat në mjete likuide, të cilat duhet 
të financohen rishtazi; 

- të përcaktojë qartë si do të përdoret fitimi i realizuar; 
- të llogarisë saktë pjesën e fitimit që do të përdoret për të 

financuar zgjerimin e veprimtarisë; 
- të përcaktojë saktë mënyrat që do të përdoren për të 

investuar, pjesën e caktuar të fitimit, në zgjerim të 
veprimtarisë së ndërmarrjes. 

 
RM 5  Nxënësi ndjek procedurën për marrjen e një kredie 

afatshkurtër “funksionimi”. 
Përmbajtja: 
- Kontrolli i gjendjes likuide të ndërmarrjes.  
- Rastet e marrjes së kredisë së funksionimit. 
- Përcaktimi i nevojës për kredi të funksionimit. 
- Përcaktimi i shumës së kredisë së funksionimit. 
- Llogaritja e interesit të kredisë së funksionimt.  
- Regjistrimi i veprimeve për marrjen kredisë. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të kontollojë me korrektësi gjendjen likuide të ndërmarrjes 

për të shlyer lëvruesit e lëndëve të para; 
- të përcaktojë me saktësi veprimet që bëjnë të mundur 

kryerjen e pagesave, nëse nuk ka mjete pagese të 
menjëhershme; 

- të kryejë regjistrimet përkatëse për marrjen e një kredie 
funksionimi; 

- të llogarisë interesin e kredisë në bazë të normave që 
ofrojnë institucionet kredidhënëse. 

                            
RM 6  Nxënësi kryen regjistrimet kontabël të marrjes dhe 

shlyerjes së kredisë. 
Përmbajtja: 
- Regjistrimi kontabël i xhirimit të kredive të financimit në 

llogari rrjedhëse të ndërmarrjes. 
- Regjistrimi kontabël i akordimit të kredisë së funksionimit.
- Regjistrimi kontabël i interesave të kredisë sipas llojeve të 

saj. 
- Regjistrimi kontabël i shlyerjes së kredive të funksionimit. 
- Regjistrimet kontabël të shlyerjes tërësore ose pjesore të 

kredive të financimit me afat të gjatë. 
Instrumentet e vlerësimit: 
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- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të kryejë saktë regjistrimin kontabël të kredisë së akorduar 

dhe xhiruara në llogari rrjedhëse; 
- të kryejë saktë regjistrimin kontabël të marrjes së kredisë 

së funksionimit dhe përdorimit të saj për shlyerjen e 
detyrimeve ndaj furnitorëve; 

- të kontabilizojë saktë interesat e kredive të marra sipas 
llojeve të tyre; 

- të regjistrojë saktë kthimin e kredive të funksionimit; 
- të kontabilizojë saktë shlyerjet tërësore ose me këste të 

kredive afatgjata të marra. 
 
Udhëzime për 
zbatimin e modulit 
dhe për vlerësimin 
e nxënësve. 

 - Ky modul duhet të trajtohet në mjediset për praktikat 
profesionale pranë shkollës (zyrat mësimore).  

- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e 
mundur demonstrimet konkrete të përdorimit të dokumenteve, 
që shërbejnë për nxjerrjen e rezultateve, në lidhje me zgjidhjet  e 
mundshme të problemeve që janë krijuar në ndërmarrje. 

- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për 
të, sistemuar, grumbulluar, përpunuar dokumentet e ndërmarrjes 
në funksion të nxjerrjes së rezultateve si dhe në diskutime për 
dhënien e alternativave konkrete (marrja e kredive) për 
financimin e aktivitetit të saj.  

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i 
shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e 
proceseve të punës për nxjerrien e rezultateve, dhenien e 
alternativave dhe vënien në zbatim të zgjidhjeve të mundshme. 

- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e 
kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për 
çdo rezultat të të mësuarit. 

      
Kushtet e 
e domosdoshme 
për realizimin e 
modulit 

 Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të 
sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:  
- Mjedisi i punës (zyrë mësimore). 
- Dokumentet e shitjeve (fatura shitje). 
- Formularë kredie 
- Kompjuter,  
- Fotokopjues. 
- Mjete kancelerie. 
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11.  Moduli “Regjistrimi kontabël i veprimeve të ndryshme ekonomike” 
 
 
Drejtimi:  Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot) 
Profili: Administrim Biznesi (pilot) 
Niveli:  III 
Klasa:  13 
 

PERSHKRUESI I MODULIT 
Titulli  REGJISTRIMI KONTABËL I VEPRIMEVE TË 

NDRYSHME EKONOMIKE 
 

M-17-639-11 

Qëllimi i 
modulit 

 
 

Një modul që i pajis nxënësit me aftësi për të kryer rregjistrimin 
kontabël të veprimeve të ndryshme ekonomike. 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 36 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 
 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar modulet e kl.12-të, të profilit 
mësimor “Administrim Biznesi (pilot)”, Niveli III. 

Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
ërmbajtja dhe 
proçedurat e 
vlerësimit 

 RM 1 Nxënësi kryen regjistrimet kontabël të të drejtave dhe 
detyrimeve, që lindin nga shitjet e blerjet e shërbimeve dhe 
nga të ardhura e shpenzime të tjera. 
Përmbajtja: 
- Regjistrimi kontabël i detyrimeve për shërbime të 

ndryshme të blera. 
- Regjistrimi kontabël i të drejtave nga shërbime të shitura. 
- Regjistrimi kontabël i detyrimeve për pagesën e 

shpenzimeve financiare (interesa, qera, prime). 
- Regjistrimi kontabël i të drejtave nga realizimi i të 

ardhurave të tjera (interesa, qera). 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të regjistrojë saktë detyrimet që i lindin ndërmarrjes nga 

blerja e shërbimeve të tilla si energjia, shërbimet e 
transportit, postare, të mirëmbajtjes, etj); 

- të regjistrojë saktë në kontabilitet të drejtat, që i lindin 
ndërmarrjes nga kryerja e shërbimeve për të tretët; 

- të regjistrojë saktë në kontabilitet detyrimet për shlyerjen e 
shpenzimeve, të tilla si ato për interesa të llojeve të 
ndryshme, qera prime sigurimi, etj; 

- të regjistrojë saktë në kontabilitet të drejtat, që i lindin 
ndërmarrjes për të ardhura të ndryshme të karakterit 
financiar. 
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RM 2  Nxënësi kryen regjistrimet kontabël që lidhen me aktivet 
afatgjata (AA). 
Përmbajtja: 
- Regjistrimet i blerjes dhe hyrjes së aktiveve afatgjata sipas 

llojeve të tyre dhe formës së ardhjes së tyre në ndërmarrje. 
- Regjistrimet e ndërtimit të aktiveve afatgjata në ekonomi. 
- Llogaritjet e amortizimit të aktiveve afatgjata sipas 

metodave të ndryshme. 
- Regjistrimi kontabël i amortizimit të aktiveve afatgjata. 
- Regjistrimi kontabël i amortizimit si shpenzim i zbritshëm, 

në bazë të normativave ligjore përkatëse. 
- Regjistrimi kontabël i daljevë të aktiveve afatgjata nga 

ndërmarrja për qëllime dhe me destinacione të ndryshme. 
- Llogatitja e rezultatit nga veprimet me aktivet afatgjata. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të kryejë saktë kontabilizimin e blerjes, marrjes falas dhe 

sjelljen nga ortakët të aktiveve afatgjata në ndërmarrje; 
- të kryejë saktë kontabilizimin e shpenzimeve të kryera për 

ndërtimin e aktiveve afatgjata në ekonomi; 
- të kryejë saktë llogaritjen e vlerës, kontabilizimin e 

marrjes në dorëzim dhe evidentimit të aktiveve aftagjata të 
ndërtuara në ekonomi; 

- të llogarisë saktë, me metoda të ndryshme, amortizimin e 
aktiveve afatgjata sipas llojeve dhe grupeve të tyre; 

- të kontabilizojë saktë shpenzimet e amortizimit të AA; 
- të zbatojë me rigorozitet normativat ligjore në fuqi, për 

llogaritjen dhe regjistrimin shpenzimit të zbritshëm të 
amortizimit, sipas llojeve të AA; 

- të kontabilizojë saktë daljen e AA jashtë përdorimit, faljen, 
shitjen e tyre; 

- të llogarisë saktë rezultatin nga veprimet me AA. 
 

RM 3  Nxënësi kryen kontabilizimin e veprimeve jashtë adminis-
trimit. 
Përmbajtja: 
- Kontabilizimi i derdhjeve nga pronarët gjatë periudhës 

ushtrimore. 
- Kontabilizimi i tërheqjes nga pronarët gjatë periudhës 

ushtrimore. 
- Llogaritja e ndikimit të tërheqjeve dhe derdhjeve jashtë 

administrimit në kapitalin e vet të ndërmarrjes. 
- Mbyllja në fund të periudhës ushtrimore e llogarisë së 

pronarit. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
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Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të kontabilizojë saktë derdhjet e reja dhe tërheqjet e 

pronarit nga ndërmarrja, gjatë periudhës ushtrimore, për 
nevoja jashtë administrimit; 

- të llogarisë saktë, në fund të periudhës ushtrimore, 
ndikimin e derdhjeve dhe tërheqjeve jashtë administrimit 
në kapitalin e vet të ndërmarrjes; 

- të marrë vendim të argumentuar mbi mënyrën se si do të 
mbyllen në fund të periudhës, tepricat e llogarisë së 
pronarit, 

- të kontabilizojë saktë mbylljen e llogarisin së pronarit, në 
fund të peridhës ushtrimore, në vartësi të mënyrës së 
vendosur për mbulimin e tepricës së saj. 

 
RM 4  Nxënësi kryen regjistrimet kontabël të shpenzimeve të 

punës dhe sigurimeve. 
Përmbajtja: 
- Regjistrimi i shpenzimeve të shpërblimeve nga puna, 

detyrimeve ndaj personelit, sigurimeve shoqërore dhe 
shtetit. 

- Regjistrimi i shpenzimeve të tjera për shtesat mbi 
shpërblimet. 

- Kontabilizimi i shpenzimeve për kuotën e sigurimeve 
shoqërore që përballohet nga ndërmarrja. 

- Hartimi i deklaratave mujore për TAP të personelit dhe 
paraqitja e tyre pranë organeve tatimore. 

- Llogaritja dhe rregjistrimi i pagesave të personelit në rast 
paaftësie të përkohshme në punë. 

- Hartimi listëpagesës së veçantë për punonjësit që paguhen 
për raporte shëndetsore nga ndërmarrja ose sigurimet 
shoqërore. 

- Hartimi i urdhërxhirimeve për sigurimet shoqërore. 
- Kontabilizimi i shlyerjes së detyrimeve ndaj personelit, 

sigurimeve shoqërore, shtetit. 
- Kuadrimi mujor dhe vjetor me Institutin e Sigurimeve 

Shoqërore lidhur me kuotat e derdhura. 
- Rregullimi i diferencave dhe kontabilizimet përkatëse me 

Institutin e Sigurimeve Shoqërore. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të regjistrojë saktë duke u bazuar në listëpagesën e pagave 

shpenzimet e punës, detyrimet ndaj personelit, sigurimeve 
dhe shtetit për TAP; 

- të kontabilizojë saktë, duke u bazuar në listëpagesat e 
sigurimeve, shpenzimet përkatëse që përballohen nga 
ndërmarrja; 

- të hartojë saktë dhe qartë deklaratat mujore të TAP dhe të 
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kryejë procedurat e dërgimit të tyre në degën e tatimeve; 
- të hartojë saktë listëpagesën për punonjësit që kanë 

munguar për shkak të paaftësisë së përkohshme; 
- të llogarisë saktë pjesën e shpenzimeve të paaftësisë së 

përkohshme, që përballohet nga ndërmarrja dhe nga 
Instituti i Sigurimeve Shoqërore; 

- të plotësojë saktë UXH e sigurimeve shoqërore në të gjitha 
elementet e tij dhe të kryejë procedurën e dorëzimit të tij; 

- të hartojë dhe plotësojë dokumentacionin e nevojshëm, për 
t’u dërguar në bankë, për pagesën e shpërblimeve të punës; 

- të kontabilizojë saktë shlyerjen e detyrimeve ndaj 
personelit, sigurimeve shoqërore, shtetit; 

- të kryejë veprimet e sakta dhe të plota të kuadrimit mujor 
dhe vjetor me sigurimet shoqërore; 

- të kryejë regjistrimin e saktë kontabël të diferencave të 
detyrimeve, të llogaritura për Institutin e Sigurimeve dhe 
të shlyerjes së tyre. 

 

RM 5  Nxënësi kryen rregjistrimet kontabël të shlyerjes së 
detyrimeve në forma të ndryshme 
Përmbajtja: 
- Kontabilizimi i emetimit të çeqeve për shlyerjen e 

detyrimeve. 
- Kontabilizimi i emetimit të kambialeve. 
- Kontabilizimi i çeqeve të pranuara nga të tretët. 
- Kontabilizimi i kambialeve të pranuara dhe interesave 

përkatës. 
- Kontabilizimi i pagesës së çeqeve dhe kambialeve. 
- Kontabilizimi i arkëtimit të çeqeve dhe kambialeve si dhe 

interesave përkatëse të kambialeve. 
- Kontabilizimi i pagesave të faturave nga llogaria rrjedhëse 

me anë të UXH. 
- Kontabilizimi i pagesave dhe arkëtimeve të kryera para 

afatit të kontratës për të cilat përfitohet konto. 
- Kontabilizimi i arkëtimeve të faturave në llogari rrjedhëse. 
- Kontabilizimi i urdhërave të qendrueshëm të pagesave. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të kontabilizojë saktë çeqet e emetuara dhe të pranuara; 
- të kontabilizojë saktë kambialet e emetuara dhe të 

pranuara, së bashku me interesat përkatëse; 
- të kontabilizojë saktë arkëtimin dhe pagesën e çeqeve; 
- të kontabilizojë saktë arkëtimin dhe pagesën e kambialeve 

në afat dhe pas afatit të pagesës së tyre; 
- të kontabilizojë saktë pagesat dhje arkëtimet e 

drejtpërdrejta të faturave nga llogaria rrjedhëse në 
ekzekutim të UXH; 
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- të kontabilizojë saktë arkëtimet dhe pagesat e 
qendrueshme . 

 
RM 6  Nxënësi kontabilizon veprimet e arkës, kuadron atë dhe 

kryen regjistrimet përkatëse kontabël 
Përmbajtja: 
- Kontabilizimi i pagesave dhe arkëtimeve nga arka. 
- Kontrolli ditor i gjendjes faktike dhe asj kontabël. 
- Llogaritja dhe kontabilizimi i diferencave pozitive dhe 

negative në arkë. 
- Kontabilizimi i rregullimit të diferencave të arkës. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të kontabilizojë saktë pagesat dhe arkëtimet e kryera nga 

arka e ndërmarrjes; 
- të llogarisë saktë gjendjen kontabël të arkës në fund të çdo 

dite, në bazë të dokumenteve; 
- të llogarisë saktë dhe të hartojë procesverbalin ditor të 

gjendjeve fizike të arkës; 
- të llogarisë saktë diferencat në arkë; 
- të kontabilizojë saktë mungesat ose tepricat në arkë; 
- të kontabilizojë saktë veprimet e rregullimit të diferencave 

të arkës sipas llojeve të tyre. 
 

Udhëzime për 
zbatimin e modulit 
dhe për vlerësimin 
e nxënësve. 

 - Ky modul duhet të trajtohet në mjediset për praktikat 
profesionale pranë shkollës (zyrat mësimore) dhe në ndërmarrje. 

- Ky është një modul i destinuar vetëm për regjistrimin kontabël 
të veprimeve të ndryshme ekonomike, të cilat janë trajtuar në 
tërë kompleksitetin e tyre në module të tjera. 

- Në këtë modul nuk trajtohen regjistrimet kontabël të veprimeve 
të cilat janë trajtuar në modulet përkatës, si për shembull 
regjistrimi kontabël i shitjeve, regjistrimi kontabël i blerjeve, 
regjistrimi i financimeve, marrëdhënieve me shtetin për tatimet, 
etj. 

- Nxënësit do të zbatojnë, në kushtet konkrete të ndërmarrjes, 
aftësitë e fituara gjatë praktikës në shkollë.  

-  Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e 
mundur demonstrimet e rasteve konkrete nga praktika e 
ndërmarrjeve. 

- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për 
të përcaktuar strukturat organizative, detyrat dhe përshkrimet e 
vendeve të punës dhe organigramat përkatëse. 

- Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës 
për kryerjen e pagesave, arkëtimeve në foirma të ndryshme dhe 
kontabilizimin e tyre. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i 
shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e 
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proceseve të punës. 
- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e 

kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për 
çdo rezultat të të mësuarit. 

 

Kushtet e 
e domosdoshme 
për realizimin e 
modulit 

 Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të 
sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
- Zyrat mësimore në shkollë ose ndërmarrje. 
- Mjete kancelarie. 
- Kompjuter. 
- Formularë model të hartuara në klasë në vitet dhe modulet e 

mëparshëm; 
- Formularë model të marra nga ndërmarrjet dhe bankat. 
- Regjistra kontabël të krijuar me parë në zyrën mësimore, 
- Regjistra kontabël të marrë në ndërmarrje. 
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12.  Moduli “Krijimi dhe regjistrimi i ndërmarrjes” 
 
 
Drejtimi:  Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot) 
Profili: Administrim Biznesi (pilot) 
Niveli:  III 
Klasa:  13 
 

PERSHKRUESI I MODULIT 
Titulli  KRIJIMI DHE REGJISTRIMI I 

NDËRMARRJES 
 

M-17-640-11 

Qëllimi i 
modulit 

 
 

Një modul që i pajis nxënësit me aftësi për të kryer veprimet dhe 
hartuar dokumentet e krijimit të ndërmarrjes, përcaktuar formën 
juridike dhe për të kryer krejt procedurën e regjistrimit të saj. 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 33 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 
 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar modulet e kl.12-të, të profilit 
mësimor “Administrim Biznesi (pilot)”, Niveli III si edhe modulin 10 
“Financimi i ndërmarrjes” të këtij profili mësimor. 
 

Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
proçedurat e 
vlerësimit 

 RM 1 Nxënësi kryen studimin fillestar për krijimin e 
ndërmarrjes. 
Përmbajtja: 
- Përcaktimi i llojit të veprimtarisë dhe produkteve apo 

mallrave që do të tregtohen. 
- Planifikimi i shitjeve dhe blerjeve në sasi. 
- Planifikimi i shpenzimeve të blerjes dhe të ardhurave nga 

shitja. 
- Planifikimi i shpenzimeve të tjera të ndryshueshme. 
- Planifikimi i kostove fikse për ushtrimin e veprimtarisë, 

shpenzimeve të ndërmarrjes dhe atyre të shpërndarjes. 
- Parashikimi i kostos për njësi malli, produkti ose shërbimi. 
- Parashikimi i rezultatit. 
- Parashikimi i fluksit të lëvizjes së parësë dhe hartimi i 

pasqyrës së Cash Flow. 
- Përmbledhja e rezultateve dhe hartimi i planit të biznesit. 
- Përcaktimi i nevojës për kapitale. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përcaktojë se cila do të jetë dega në të cilën ndërmarrja 

do të zhvillojë veprimtarinë dhe produktet ose mallrat 
objekt të saj; 

- të përcaktojë qartë dhe në mënyrë të hollësishme, për 
muajt e parë, vëllimin e shitjeve në sasi dhe vlerë, duke u 
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bazuar në studime të thjeshta të tregjeve të shitjes; 
- të llogarisë kosto të tjera të parashikuara variabël dhe fikse 

për ushtrimin e veprimtarisë; 
- të llogarisë saktë koston e parashikuar për njësi të mallit, 

produktit ose shërbimit objekt të veprimtarisë; 
- të hartojë pasqyra të sakta dhe të qarta të parashikimit të 

rezultatit; 
- të hartojë pasqyrën e saktë dhe të qartë të Cash – Flow; 
- të hartojë planin e biznesit duke përmbledhur në të të 

gjitha parashikimet e kryera; 
- të përcaktojë saktë strukturën e pasurisë së nevojshme për 

zhvillimin e veprimtarisë, 
- të përcaktojë saktë nevojën për kapitale të ndërmarrjes që 

do të krijohet. 
 

RM 2  Nxënësi përcakton formën juridike të ndërmarrjes dhe 
harton dokumentet bazë të një shoqërie. 
Përmbajtja: 
- Vlerësimi i mënyrës së si do të financohen nevojat 

kapitale. 
- Vlerësimi dhe përzgjedhja e formës juridike. 
- Kërkimi i informacionit mbi kushtet dokumentet që duhet 

të plotësohen për krijimin e ndërmarrjeve sipas formave 
juridike. 

- Hartimi i një statuti të thjeshtë. 
- Hartimi i një akti të thjeshtë të themelimit. 
- Procedurat e caktimit të administratorëve të shoqërisë. 
- Përcaktimi i mënyrës se si do të bëhet derdhja e kapitalit 

fillestar. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të llogarisë saktë financimet me kapital të vet dhe të të 

tretëve; 
- të vlerësojë me objektivitet mundësitë e financimit me 

kapital të vet dhe të të tretëve; 
- të përzgjedhë drejt formën juridike më të përshtatshme, në 

vartësi të mundësive të financimit dhe kërkesave të 
pronarëve; 

- të kërkojë, duke shfrytëzuar burimet e duhura, informacion 
mbi procedurat dhe dokumentet që duhen plotësuar për 
krijimin e ndërmarrjes; 

- të hartojë një statut dhe një akt të thjeshtë themelimi; 
- të kryejë saktë dhe dokumentojë procedurat e caktimit të 

administratorëve në rastin e krijimit të shoqërisë; 
- të përcaktojë saktë dhe qartë mënyrën se si do të bëhet 

derdhja e kapitalit fillestar në rastin e shoqërive. 
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RM 3  Nxënësi aplikon për licencimin e ndërmarrjes. 
Përmbajtja: 
- Plotësimi i formularit të aplikimit. 
- Plotësimi i dokumenteve që duhet të shoqërojnë kërkesën 

për licencim. 
- Licencimi pranë QKL ose Ministrisë së linjës, ku 

përfshihet ndërmarrja. 
- Procedura dhe ndjekja e afateve të licencimit. 
- Certifikata e licencimit dhe afishimi i saj. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të kërkojë dhe shfrytëzojë informacionin, në faqen zyrtare 

të QKL, mbi procedurën dhe dokumentet e licencimit; 
- të evidentojë saktë në se, licencimi i aktivitetit të 

ndërmarrjes, bëhet nga QKL, apo nga ministria e linjës, ku 
përfshihet ndërmarrja;  

- të plotësojë saktë formularin e aplikimit; 
- të plotësojë të gjitha dokumentet që duhet të shoqërojnë 

aplikimin; 
- të ndjekë afatet e licencimit dhe kryejë procedurën e 

marrjes në dorëzim të certifikatës; 
- të afishojë certifikatën në mënyrë të përshtatshme dhe në 

vendin e duhur. 
 

RM 4  Nxënësi aplikon për regjistrimin e biznesit në QKR. 
Përmbajtja: 
- Plotësimi i formularit të aplikimit. 
- Përgatitja e dokumenteve që mbështesin kërkesën. 
- Procedura e aplikimit dhe ndjekja e saj nga ndërmarrja. 
- Plotësimi i deklaratave që kërkohen për regjistrimin në 

QKR. 
- Veprimet në rast të aprovimit të heshtur dhe të mohimit të 

regjistrimit. 
- Regjistrimi One – stop - shop pranë QKR. 
- Regjistrimi i menjëhershëm. 
- Marrja dhe afishimi i certifikatës së NUIS (NIPT-i). 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të kërkojë i orientuar nga qëllimi, informacione mbi 

regjistrimin e biznesit në faqen zyrtare të QKR; 
- të shkarkojë dhe plotësojë formularin e aplikimit; 
- të përgatisë dokumentet e sakta dhe të plota, që duhet të 

shoqërojnë regjistrimin, në vartësi të llojit të ndërmarrjes 
dhe formës së saj juridike; 

- të plotësojë saktë deklaratat mbi numrin e punonjësve, 
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parashikimin e xhiros, fitimit, tatim fitimit, kontratën me 
sigurimet shoqërore e shëndetësore dhe Inspektoratin e 
Punës; 

- të kryejë saktë procedurën e ndjekjes së kërkesës dhe 
marrjes së certifikatës; 

- të afishojë certifikatën në mënyrë të përshtatshme dhe të 
dukshme. 

 
RM 5  Nxënësi kryen regjistrimet kontabël të çeljes së 

veprimtarisë së ndërmarrjes. 
Përmbajtja: 
- Regjistrimi i derdhjes në ndërmarrjet individuale. 
- Kontabilizimi i derdhjeve fillestare në lekë dhe në natyrë 

në shoqëritë e personave. 
- Kontabilizimi i derdhjeve në shoqëritë e kapitaleve. 
- Regjistrimet në regjistrin themeltar lidhur me emetimin e 

aksioneve të themelimit. 
- Kontabilizimet e derdhjeve të pjesëshme në para të 

kuotave të kapitalit në shoqëritë e kapitaleve dhe të 
nënshkrimit të pjesëve të tjera. 

- Kontabilizimi i pagesave të kryera për fillimin e 
veprimtarisë (tarifa regjistrimi, taksa, pagesa 
përfaqësuesve ligjorë). 

Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të kontabilizojë saktë derdhjet e kapitalit nga pronari dhe 

krijimin e bilancit fillestar të ndërmarrjes; 
- të kontabilizojë saktë derdhjet e kapitalit fillestar, në lekë 

dhe natyrë, nga ortakët e shoqërive të personave; 
- të kontabilizojë saktë nënshkrimin dhe derdhjen e kapitalit 

fillestar në shoqëritë e kapitaleve; 
- të kontabilizojë saktë derdhjet e pjesëshme të kapitalit në 

shoqëritë aksionere dhe nënshkrimin e aksioneve nga 
aksionerët; 

- të kryejë regjistrimet në regjistrin themeltar të aksionerëve 
dhe aksioneve të zotëruara prej tyre. 

 

Udhëzime për 
zbatimin e modulit 
dhe për vlerësimin 
e nxënësve. 

 - Ky modul duhet të trajtohet në mjediset për praktikat 
profesionale pranë shkollës (zyrat mësimore) dhe në ndërmarrje. 

- Në trajtimin e RM1 mësuesi duhet të ketë parasysh se një pjesë 
e njohurive janë trajtuar në modulin Nr.10 “Financimi i 
ndërmarrjes”. 

- Në hartimin e pasqyrës së lëvizjes së parasë dhe planit të 
biznesit mësuesi duhet të ketë parasysh të zgjedhë forma të 
thjeshta të tyre, për vetë kompleksitetin që paraqet argumenti: 
qëllimi kryesor është, që nxënësit të binden se nuk mund të nisë 
një ekzistencë pa kryer parashikimin paraprak. 
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- Gjatë trajtimit të modulit mësuesi duhet t’i referohet fuqimisht 
njohurive të marra në lëndën”E drejta dhe legjislacioni”. 

- Për trajtimin e modulit nxënësve mund t’u kërkohet të përdorin 
gjerësisht informacionin nga faqet e Internetit të QKL dhe QKR. 

- Nxënësit do të zbatojnë, në kushtet konkrete të ndërmarrjes, 
aftësitë e fituara gjatë praktikës në shkollë. Sigurisht, që për vetë 
natyrën e modulit nxënësi në ndërmarrje të veçanta nuk mund të 
plotësojë të gjitha rezultatet e të mësuarit të modulit. Gjithashtu, 
për vetë natyrën e modulit, rezultatet e të mësuarit të të cilit 
kanë karakter vendimmarrës, vizitat në ndërmarrje shërbejnë 
thjesht për konkretizim të veprimtarive në shkollë. 

-  Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e 
mundur demonstrimet e rasteve konkrete nga praktika 
ekonomike e vendit. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i 
shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e 
proceseve të punës. 

- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e 
kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për 
çdo rezultat të të mësuarit. 

 

Kushtet e 
e domosdoshme 
për realizimin e 
modulit 

 Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të 
sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
- Zyrat mësimore në shkollë ose ndërmarrje. 
- Mjete kancelarie. 
- Kompjuter në lidhje me internetin. 
- Modele statutesh, aktesh themelimi, planesh biznesi, dosjesh 

aplikimi në QKL dhe QKR të marra nga ndërmarrje konkrete. 
- Formularë rregjistrimi në QKL dhe QKR. 
- Pasqyra dhe deklarata për numrin e të punësuarve, kontrata me 

sigurimet shoqërore e shëndësore , deklarata të parashikimit të 
fitimit, etj. 
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13.  Moduli “Përpilimi dhe zbatimi i kontratave të shitblerjes”  
 
 
Drejtimi:  Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot) 
Profili: Administrim Biznesi (pilot) 
Niveli:  III 
Klasa:  13 
 

PERSHKRUESI I MODULIT 
Titulli  PËRPILIMI DHE ZBATIMI I KONTRATAVE 

TË SHITBLERJES 
 

M-17-641-11 

Qëllimi i 
modulit 

 Një modul që i pajis nxënësit me aftësi për të kryer saktë në mënyrë të 
pavarur veprime të thjeshta të hartimit të kontratave tip të shitblerjes si 
dhe veprimet në rast të mosrespektimit të tyre. 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 33 orë mësimore 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar modulet e kl.12-të, të profilit 
mësimor “Administrim Biznesi (pilot)”, Niveli III, si edhe modulin 11 
“Regjistrimi kontabël i veprimeve të ndryshme ekonomike” të po këtij 
profili mësimor. 
 

Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
proçedurat e 
vlerësimit 

 RM 1 Nxënësi kryen negociatat kontraktuale. 
Përmbajtja: 
- Elementet përbërëse të çmimit të kontratës. 
- Kryerja e skontove për blerje në sasi të mëdha dhe për 

klientë të qendrueshëm. 
- Përcaktimi i kushteve dhe vendit të pagesës. 
- Klauzolat e pagesës së mallrave. 
- Klauzolat e lëvrimit të mallrave dhe kontraktimi i tyre. 
- Veçoritë e klauzolave të lëvrimit në rastin e 

eksporteve/importeve. 
- Ndarja ndërmjet palëve e shpenzimeve sipas klauzolës së 

kontraktuar. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të evidentojë saktë elementet përbërëse të çmimit të 

kontratës; 
- të përcaktojë saktë cilat mund të jenë skontot dhe rabatet, 

që mund të akordohen në kushte të ndryshme konkrete; 
- të përcaktojë saktë kushtet dhe vendin e pagesës së 

faturave; 
- të evidentojë saktë klauzolat e mundshme të lëvrimit; 
- të përcaktojë me kujdes, në veçanti klauzolën e lëvrimit, 

në rastin e eksporteve/importeve; 
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- të hartojë, në bazë të klauzolës së vendosur, listën e 
shpenzimeve dhe detyrimeve që do të përballojë secila prej 
palëve në kontratë (veçanërisht për eksportet/importet); 

- të kryejë saktë përzgjedhjen e klauzolës së duhur, në 
kushte të ndryshme konkrete; 

- të diskutojë në mënyrën e duhur me klientët dhe furnitorët, 
për përcaktimin përfundimtar të klauzolës së lëvrimit në 
kontratë. 

                            
RM 2  Nxënësi harton kontratën e shitjesblerjes. 

Përmbajtja: 
- Evidentimi dhe konsultimi me bazën ligjore në të cilën 

bazohet hartimi i kontratës. 
- Evidentimi i objektit të kontratës. 
- Evidentimi i subjektit të kontratës. 
- Evidentimi i vendit dhe kohës së ekzekutimit të kontratës. 
- Evidentimi i klauzolave të kontraktuara të lëvrimit dhe 

pagesës. 
- Përcaktimi dhe evidentimi i sanksioneve për palët në rastin 

e mosrespektimit të kontratës. 
- Evidentimi i gjykatës, e cila do të merret me zgjidhjen e 

mosmarëveshjeve. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të interpretojë dhe zbatojë siç duhet legjislacionin aktual, 

lidhur me hartimin e kontratave të shitjes/blerjes; 
- të evidentojë saktë dhe pasqyrojë në kontratë objektin dhe 

subjektin e saj; 
- të pasqyrojë saktë në kontratë vendin dhe kohën e 

ekzekutimit të saj; 
- të evidentojë qartë në kontratë klauzolat e lëvrimit të të 

mirave në përputhje me ato ndërkombëtare; 
- të vendosë dhe pasqyrojë saktë dhe qartë në kontratë 

sanksionet e palëve, në rastin e mosrespektimit të 
kontratës dhe gjykatën, në të cilën do të zgjidhen 
mosmarëveshjet nga mosrespektimi i kontratës. 

                            
RM 3  Nxënësi kontrollon zbatimin kontratave dhe ndjek rastet e 

shkeljes së tyre. 
Përmbajtja: 
- Kontrolli i faturave për furnizimet e mallrave dhe 

shërbimeve me kontratat përkatëse. 
- Evidentimi i shmangieve nga kontratat. 
- Hartimi i ankesave për mallrat me cilësi të ndryshme nga 

ajo e kontratës. 
- Hartimi i ankesave për mallrat mangut ose të dëmtuara. 
- Hartimi i kërkesave për zbritje çmimesh. 
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- Kontrolli formal i reklamimeve të mara nga klientët për 
mallra me cilësi të dobët. 

- Kontrolli i reklamimeve të mara nga klientët për mangësi 
në mallra dhe për dëmtime të tyre. 

- Evidentimi i klauzolave të kontratës, të cilat do të merren 
parasysh në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. 

- Administrimi dhe përpunimi i kërkesave të mara nga 
klientët për ulje çmimesh. 

- Firmosja e marrëveshjeve eventuale për zgjidhjen e 
problemeve që dalin nga cenimi i kontratave. 

Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të kontrollojë furnizimet e mallrave dhe shërbimeve dhe 

përputhjen e tyre me kontratat përkatëse; 
- të evidentojë saktë shmangiet dhe shkeljet e kontratave 

dhe llojin e tyre; 
- të hartojë saktë dhe në mënyrën e duhur ankesat për 

mallrat me cilësi të ndryshme nga ajo e kontratës; 
- të hartojë saktë kërkesat për zbritje çmimesh për mallrat e 

dëmtuara; 
- të kryejë kontrollin formal dhe faktik të reklamimeve të 

mara nga klientët; 
- të administrojë siç duhet kërkesat e klientëve për ulje 

çmimesh; 
- të konkludojë në hartimin e marrëveshjeve gojore, ose me 

shkrim, për rregullimin e marrëdhënieve të lindura nga 
cenimi i kontratave të shitblerjes. 

                            
RM 4  Nxënësi harton dokumentet e nevojshme në rastin e 

mosrespektimit të kontratave. 
Përmbajtja: 
- Hartimi i kundërfaturës dhe dërgimi i saj. 
- Pranimi dhe përpunimi i kundërfaturave të mara nga 

klientët. 
- Regjistrimi i mallrave të kthyera, dëmtuara ose me çmime 

të ulura në kartelat e magazinës. 
- Marrja në dorëzim nga magazina, në mënyrë të 

përkohshme, e mallrave të cilat do të kthehen tek shitësi. 
- Dokumentimi dhe regjistrimi në magazinë i mallrave në 

ruajtje të përkohshme. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të hartojë saktë kundërfaturën për mallrat e kthyera, të 

dëmtuara ose me cilësi të ndryshme nga ajo e kontratës; 
- të përpunojë saktë kundërfaturat e mara nga klientët; 
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- të kryejë saktë regjistrimet e magazinës për mallrat e 
kthyera nga klientët, ose furnitorët, ose për uljet e 
çmimeve të mallrave; 

- të ndjekë me rigorozitet të gjitha procedurat e evidentimit 
në magazinë të mallrave në ruajtje të përkohshme, deri në 
momentin e kthimit të tyre tek furnitori. 

                            
RM 5  Nxënësi kryen regjistrimet kontabël që rrjedhin nga 

mosrespektimi i kontratave. 
Përmbajtja: 
- Regjistrimi kontabël i kthimeve të mallrave të blera. 
- Regjistrimi kontabël i zbritjes së çmimeve për mallrat e 

blera. 
- Regjistrimi kontabël i kthimit të mallrave të shitura. 
- Regjistrimi kontabël i zbritjes së çmimeve për mallrat e 

shitura. 
- Regjistrimi kontabël i kthimeve dhe zbritjeve të çmimeve 

në shtim ose pakësim të gjendjes së magazinës. 
- Regjistrimi kontabël, në llogari jashtë bilancit, i mallrave 

të shitësit që ndodhen përkohësisht në ruajtje në 
magazinën e ndërmarrjes. 

Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të kryejë saktë regjistrimet kontabël të kthimeve të 

mallrave të blera dhe të shitura; 
- të kontabilizojë saktë uljet e çmimeve të mallrave të blera 

dhe të shitura; 
- të kryejë saktë, në llogaritë jashtë bilancit, regjistrimet 

kontabël të mallrave që do të kthehen, të mbajtura 
përkohësisht në ruajtje në magazinë. 

 
Udhëzime për 
zbatimin e modulit 
dhe për vlerësimin 
e nxënësve. 

 - Ky modul duhet të trajtohet në mjediset për praktikat 
profesionale pranë shkollës (zyra mësimore) dhe në ndërmarrje. 

- Gjatë realizimit të modulit mësuesi duhet të mbështetet 
fuqimishëm në njohuritë që merren nga nxënësit në këtë fushë 
në lëndën “E drejta dhe legjislacioni”. 

- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e 
mundur demonstrimet konkrete të rasteve të marra nga praktika. 

- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për 
të përcaktuar dhe evidentuar kushtet e lëvrimit dhe të pagesave 
në kontratë dhe trajtuar shkeljet e kontratave të shitblerjes. 

- Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës 
për hartimin e kontratave dhe trajtimin e shkeljeve të tyre. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i 
shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e 
proceseve të punës për trajtimin e shkeljeve të kontratave të 
shitblerjes. 
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- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e 
kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për 
çdo rezultat të të mësuarit. 

      
Kushtet e 
e domosdoshme 
për realizimin e 
modulit 

 Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të 
sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
- Mjedise pune në zyrat mësimore ose në ndërmarrje. 
- Materiale kancelarie. 
- Dokumente dhe formularë origjinalë që përdoren në magazinat e 

ndërmarrjeve reale. 
- Dokumente pune, të hartuara nga mësuesi dhe nxënësit në 

module të mëparshme. 
- Regjistra kontabël. 
- Kontrata shitblerjeje si dhe legjislacioni përkatës në fuqi. 
- Kompjutera. 
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14.  Moduli “Rregullimi i marrëdhënieve të biznesit me shtetin” 
 
 
Drejtimi:  Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot) 
Profili: Administrim Biznesi (pilot) 
Niveli:  III 
Klasa:  13 
 

PERSHKRUESI I MODULIT 
Titulli  RREGULLIMI I MARRËDHËNIEVE TË 

BIZNESIT ME SHTETIN 
M-17-642-11 

Qëllimi i 
modulit 

 
 

Një modul që i pajis nxënësit me aftësi për të kryer veprimet e 
biznesit, që nga momenti i vendosjes fillestare të marëdhënieve me 
shtetin e në vazhdim gjatë ushtrimit të veprimtarisë 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 36 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar modulet e kl.12-të, të profilit 
mësimor “Administrim Biznesi (pilot)”, Niveli III, si edhe modulin 9 
“Kryerja on-line e veprimeve bankare”, modulin 10 “Financimi i 
ndërmarrjes“, modulin 11 “Regjistrimi kontabël i veprimeve të 
nderyshme ekonomike” dhe modulin 12 “Krijimi i ndërmarrjes dhe 
regjistrimi i saj” të klasës së 13-të, të po këtij profili mësimor. 
 

Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
proçedurat e 
vlerësimit 

 RM 1 Nxënësi plotëson dokumentacionin e deklarimit të 
detyrimeve ndaj zyrës së tatimeve. 
Përmbajtja: 
- Interpretimi dhe zbatimi i bazës ligjore për tatimet dhe 

taksat në biznes. 
- Listimi i detyrimeve për tatime dhe taksa. 
- Hartimi i listave të afateve të detyrimeve tatimore. 
- Plotësimi i “Deklaratës parashikuese të qarkullimit vjetor.” 
- Hartimi i dokumentit “Njoftim-Vlerësimin Tatimor.” 
- Masat ligjore përkatëse për vjeljen e detyrimeve tatimore. 
- Arkat elektronike dhe legjislacioni lidhur me to. 
Instrumentet e vlerësimit: 
Vëzhgim me listë kontrolli 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të interpretojë dhe të zbatojë drejt Ligjin “Për procedurat 

tatimore në Republikën e Shqipërisë”, Ligjin “Për biznesin 
e vogël” dhe Ligjin “Për sistemin e taksave vendore”; 

- të hartojë listën e detyrimeve tatimore dhe afatet kohore të 
shlyerjes së tyre; 

- të përcaktojë me saktësi dokumentet bazë dhe përmbajtjen 
e tyre, për të llogaritur detyrimin tatimor; 

- të plotësojë me saktësi “Deklaratën parashikuese të 
qarkullimit vjetor”; 
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- të mbajë parasysh sanksionet në rastet e shkeljeve ligjore. 
- të përdorë siç duhet arkën elektronike.  

 
RM 2  Nxënësi plotëson dokumentet e detyrimit tatimor të 

biznesit. 
Përmbajtja: 
- Marrja dhe rregjistrimi e Dëftesës tatimore, Faturës së 

thjeshtë tatimore dhe Faturës tatimore. 
- Plotësimi i Dëftesës tatimore. 
- Plotësimi i Faturës së thjeshtë tatimore. 
- Plotësimi i Faturës tatimore. 
- Plotësimi i librit të blerjeve. 
- Plotësimi i librit të shitjeve (xhiros). 
- Llogaritja dhe derdhja e detyrimit tatimor për biznesin e 

vogël. 
Instrumentet e vlerësimit: 
Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përzgjedhë saktë dokumentet për evidentimin, 

llogaritjen dhe shlyerjen e detyrimit tatimor; 
- të plotësojë saktë dëftesën tatimore me të gjitha elementet 

e saj; 
- të plotësojë faturat e thjeshta tatimore, në bazë të librit të 

blerjeve dhe shitjeve; 
- të plotësojë saktë faturat tatimore në bazë të librit të 

blerjeve dhe shitjeve; 
- të plotësojë saktë librin e blerjeve dhe shitjeve; 
- të kontrollojë saktësinë e hedhjes të të gjitha faturave 

përkatëse; 
- të llogarisë saktë vlerën e detyrimit tatimor (tatimin mbi 

biznesin e vogël) duke u bazuar në librin e blerjeve dhe 
shitjeve; 

- të derdhë në afat detyrimin tatimor në bankë.  
 

RM 3  Nxënësi paguan tatimin e ndërmarrjes mbi të ardhurat e 
personelit. 
Përmbajtja: 
- Normativat ligjore mbi tatimin mbi të ardhurat e 

personelit. 
- Deklarata e tatimit mbi të ardhurat e personelit. 
- Deklarimi elektronik i TAP. 
- Procedura dhe afatet e shlyerjes së detyrimit. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të evidentojë dhe zbatojë normativat ligjore mbi vjeljen 

dhe shlyerjen e tatimit mbi të ardhurat e personelit; 
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- të plotësojë saktë deklaratën mujore të TAP; 
- të kryejë procedurën e saktë dhe të plotë të deklarimit 

elektronik të TAP; 
- të kryejë procedurën e plotë dhe të saktë të shlyerjes së 

TAP në formën tradicionale. 
 

RM 4  Nxënësi shlyen detyrimin e ndërmarrjes për TVSH. 
Përmbajtja: 
- Normativat ligjore mbi deklarimin dhe pagesën e TVSH. 
- Llogaritja e TVSH për shitjet dhe blerjet. 
- Plotësimi i deklaratës tatimore. 
- Llogaritja e TVSH për t’u derdhur ose marrë. 
- Procedura dhe afatet e shlyerjes së detyrimit. 
- Deklarimi On- line i TVSH. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të evidentojë saktë normativat tatimore mbi TVSH, që i 

përkasin biznesit konkret dhe të hartojë lista detyrash 
lidhur me marrëdhëniet me shtetin për TVSH; 

- të llogarisë saktë TVSH mujore për blerjet nga libri i 
blerjeve; 

- të llogarisë saktë TVSH mujore për shitjet nga libri i 
shitjeve; 

- të llogarisë saktë TVSH për t’ u derdhur ose marrë; 
- të plotësojë saktë deklaratën tatimore mujore për TVSH; 
- të ndjekë procedurën e deklarimit dhe shlyerjes së 

detyrimit ndaj shtetit për TVSH sipas datës së caktuar; 
- të kryejë saktë procedurën e deklarimit dhe shlyerjes On-

line të TVSH. 
  
RM 5  Nxënësi evidenton, llogarit taksat lokale dhe ndjek 

likuidimin e tyre. 
Përmbajtja: 
- Normativat ligjore mbi taksat lokale që duhet të paguajë 

biznesi i madh. 
- Hartimi i listave për shumat dhe afatet e tatimeve sipas 

llojeve të tyre. 
- Proceduar e likuidimit të detyrimit për taksat lokale. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të identifikojë saktë normativat ligjore të pushtetit lokal që 

kanë lidhje me aktivitetin konkret të ndërmarrjes; 
- të hartojë lista të sakta dhe të plota të taksave lokale që 

ndërmarrja duhet të paguajë duke evidentuar, për çdo lloj, 
shumën dhe afatin përkatës të shlyerjes; 
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- të kryejë procedurën e saktë dhe të plotë të likuidimit të 
detyrimeve tatimore ndaj pushtetit lokal. 

 

Udhëzime për 
zbatimin e modulit 
dhe për vlerësimin 
e nxënësve. 

 - Ky modul duhet të trajtohet në mjediset për praktikat 
profesionale pranë shkollës (zyrat mësimore) dhe në ndërmarrje. 

- Nxënësit do të zbatojnë, në kushtet konkrete të ndërmarrjes, 
aftësitë e fituara gjatë praktikës në shkollë. Sigurisht, që për vetë 
natyrën e modulit nxënësi në ndërmarrje të veçanta nuk mund të 
përmbushë të gjitha rezultatet e të mësuarit të modulit. Ata nuk 
mund të plotësojnë deklaratat tatimore dhe as të kryejnë 
veprimet e pagesës së tyre, por vetëm të asistojnë në këto 
veprime në ndërmarrje. 

- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e 
mundur demonstrimet e rasteve konkrete nga praktika. 

- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për 
të shqyrtuar legjislacionin, hartuar listat e detyrimeve e afateve, 
deklaratat e ndryshme tatimore dhe shlyerjen e tatimeve. 

- Për kryerjen e verpimeve të deklarimit on-line mund të përdoren 
fjalëkalimet e shkollës. 

- Për kryerjen e pagesave on- line mund të përdoren llogari 
bankare të hapura posaçërisht nga ALCT sipas kërkesës së 
shkollave të interesuara. 

- Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës 
për ruajtjen dhe rregullimin e marrëdhënieve të biznesit me 
organet tatimore. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i 
shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e 
proceseve të punës. 

- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e 
kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për 
çdo rezultat të të mësuarit. 

 

Kushtet e 
e domosdoshme 
për realizimin e 
modulit 

 Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të 
sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
- Zyrat mësimore në shkollë ose ndërmarrje. 
- Mjete kancelarie. 
- Përmbledhje legjislacioni mbi detyrimet tatimore. 
- Formularë deklaratash tatimore të marra nga ndërmarrjet. 
- Formularë deklaratash tatimore të përpunuara në klasë sipas 

modeleve të ndërmarrjes dhe në përputhje me legjislacionin në 
fuqi. 

- Kompjuter të lidhur me internetin. 
- Faqe interneti të posaçme për kryerjen e veprimeve të bankës 

On- Line. 
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X. Përshkruesit e moduleve të praktikës profesionale me zgjedhje të 
detyruar 
 
 
1. Moduli “Përdorimi i programeve kompjuterike për mbajtjen e magazinës” 
 
 
Drejtimi:  Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot) 
Profili: Administrim Biznesi (pilot) 
Niveli:  III 
Klasa:  12 
 

PERSHKRUESI I MODULIT 
Titulli  PËRDORIMI I PROGRAMEVE 

KOMPJUTERIKE PËR MBAJTJEN E 
MAGAZINËS 
 

M-17-643-11 

Qëllimi i 
modulit 

 
 

Një modul që i pajis nxënësit me aftësi për të mbajtur evidencën e 
magazinës, regjistruar hyrjet, daljet dhe pasqyruar gjendjet e saj duke 
përdorur programe të veçanta në kompjuter. 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 54 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 
 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin I të drejtimit mësimor 
“Ekonomi- Biznes/Administrim zyre (pilot)”. 
 

Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
proçedurat e 
vlerësimit 

 RM 1 Nxënësi mban evidencën e magazinës me anë të pasqyrave 
të thjeshta në Excel. 
Përmbajtja: 
- Përgatitja e pasqyrave të magazinës me tërë elementët e 

tyre. 
- Regjistrimi i gjendjeve fillestare. 
- Regjistrimi i hyrjeve dhe daljeve gjatë periudhës. 
- Llogaritja automatike e gjendjeve në fund të periudhës. 
- Kuadrimi me librat e magazinës dhe me regjistrat 

kontabël. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përgatisë në Excel pasqyra të sakta dhe të plota të 

kartelave të magazinës; 
- të regjistrojë saktë në pasqyra gjendjet fillestare të 

mallrave, hyrjet dhe daljet e tyre gjatë periudhës; 
- të llogarisë saktë gjendjen e mallrave, materialeve e 

produkteve në magazinë në fund të periudhës; 
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- të kuadrojë kartelat e mbajtura në Excel me librin e 
magazinës dhe me regjistrat kontabël. 

                            
RM 2  Nxënësi mban evidencën e magazinës me programin 

“Kontabiliteti Alfa”. 
Përmbajtja: 
- Çelja e magazinës me të dhënat e saj bazë. 
- Çelja e magazinës së ndërmarrjes dhe e kartelave. 
- Mbartja e tepricave fillestare. 
- Mbartja e hyrjeve dhe daljeve të mallrave, materialeve dhe 

produkteve nga fletëhyrjet dhe fletëdaljet. 
- Llogaritja automatike e gjendjeve përdundimtare të 

magazinës. 
- Gjenerimi automatik i pasqyrës së gjendjes së mallrave në 

magazinë. 
- Gjenerimi automatik i vlerës së magazinës dhe kuadrimi i 

saj me gjendjen sipas regjistrimeve kontabël. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të çelë saktë veprimtarinë e ndërmarrjes dhe magazinën e 

saj në programin “Kontabiliteti Alfa; 
- të regjistrojë saktë gjendjet fillestare, hyrjet dhe daljet e 

magazinës në programin “Kontabiliteti Alfa”; 
- të llogarisë saktë gjendjet përfundimtare të kartelave të 

magazinës; 
- të gjenerojë pasqyrën e gjendjes së mallrave dhe vlerën e 

magazinës. 
                            

RM 3  Nxënësi mban evidencën e magazinës me programin 
“Financa 5”. 
Përmbajtja: 
- Çelja e magazinës me të dhënat e saj bazë. 
- Çelja e magazinës së ndërmarrjes dhe e kartelave. 
- Mbartja e tepricave fillestare. 
- Mbartja e hyrjeve dhe daljeve të mallrave, materialeve dhe 

produkteve nga fletëhyrjet dhe fletëdaljet. 
- Llogaritja automatike e gjendjeve përdundimtare të 

magazinës. 
- Gjenerimi automatik i pasqyrës së gjendjes së mallrave në 

magazinë. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të çelë ndërmarrjen dhe kartelat e magazinës së saj në 

programin “Financa 5”; 
- të regjistrojë saktë në kartelat e magazinës gjendjet 
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fillestare, hyrjet dhe daljet nga magazina; 
- të përdorë saktë programin për të llogaritur gjendjen e 

magazinës në fund të periudhës; 
- të përdorë saktë programin për të gjeneruar pasqyrën e 

gjendjes së mallrave, materialeve, produkteve në magazinë 
në fund të periudhës. 

 
Udhëzime për 
zbatimin e modulit 
dhe për vlerësimin 
e nxënësve. 

 Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e zyrave mësimore. 
Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për 
rregjistruar veprimet e magazinës duke përdorur programe të 
ndryshme në kompjuter. 
Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës për 
mbajtjen e evidencës elektronike të magazinës. 
Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i 
shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e proceseve 
të punës për mbajtjen e magazinës nëpërmjet përdorimit të 
programeve të veçanta. 
Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e 
kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo 
rezultat të të mësuarit. 

      
Kushtet e 
e domosdoshme 
për realizimin e 
modulit 

 Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të 
sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
- Mjediset e zyrave mësimore. 
- Materiale kancelarie. 
- Formularë kartelash magazine. 
- Kompjuter në të cilët të jenë instaluar që më parë tërë programet 

e nevojshme për mbajtjen e evidencës së magazinës. 
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2.  Moduli “Kryerja e procedurave të mbylljes së periudhës ushtrimore” 
 
 
Drejtimi:  Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot) 
Profili: Administrim Biznesi (pilot) 
Niveli:  III 
Klasa:  12 
 

PERSHKRUESI I MODULIT 
Titulli  KRYEJRA E PROCEDURAVE TË MBYLLJES 

SË PERIUDHËS USHTRIMORE 
 

M-17-644-11 

Qëllimi i 
modulit 

 
 

Një modul që i pajis nxënësit me aftësi për të përmbledhur shpenzimet 
dhe të ardhurat e veprimtarisë së ndërmarrjes, për të llogaritur 
rezultatin e saj dhe hartuar bilancin së bashku me disa nga pasqyrat që 
e shoqërojnë atë. 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 54 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 

 Nxënësi duhet të ketë përfunduar nivelin I, të drejtimit mësimor 
“Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot)” dhe modulin 10 
“Financimi i ndërmarrjes”, modulin 11 “Regjistrimi kontabël i 
veprimeve të ndryshme ekonomike” dhe modulin 12 “Krijimi i 
ndërmarrjes dhe regjistrimi i saj”, të profilit mësimor “Administrim 
Biznesi (pilot)”, niveli III. 
 

Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
proçedurat e 
vlerësimit 

 RM 1 Nxënësi regjistron ndryshimin e gjendjes së mallrave, 
materialeve, produkteve. 
Përmbajtja: 
- Vlerësimi i gjendjes së magazinës në fund të periudhës me 

metoda të ndryshme. 
- Regjistrimi i gjendjes fillestare dhe përfundimtare të 

mallrave, materialeve, produkteve sipas metodës së 
inventarizimit periodik. 

- Llogaritja dhe regjistrimi i ndryshimit të gjendjes së 
mallrave, materialeve, etj. 

Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të llogarisë saktë gjendjen fizike të mallrave, materialeve, 

produkteve në magazina sipas dokumenteve të tyre, 
- të llogarisë saktë vlerën e magazinave duke përdorur 

metodat LIFO, FIFO dhe të kostos mesatare; 
- të kontabilizojë saktë gjendjen fillesatrre dhe atë 

përfundimtare të të mirave në magazina duke përdorur 
metodën e inventarit periodik; 

- të llogarisë saktë ndryshimin e gjendjes së mallrave, 
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materialeve, produkteve në fund të periudhës. 

                            
RM 2  Nxënësi kuadron inventarët me gjendjet kontabël. 

Përmbajtja: 
- Llogaritja e gjendjes kontabël të magazinave dhe 

evidentimi i diferencave me atë faktike. 
- Kontrolli i magazinave për të gjetur shmangiet e gjendjeve 

faktike nga ato kontabël. 
- Kontabilizimi i diferencave. 
- Kuadrimi i gjendjes së llogarive rrjedhëse me gjendjet 

përkatëse sipas vërtetimeve bankare. 
- Rregjistrimi i përkohshëm i diferencave të llogarive. 
- Kuadrimi i gjendjeve të aktiveve afatgjata sipas llojeve të 

tyre. 
- Kuadrimi i gjendjeve të llogarive të të drejtave dhe 

detyrimeve. 
- Kuadrimi ndërmjet partitarëve të klientëve dhe furnitorëve 

me llogaritë sintetike përkatëse. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të llogarisë saktë gjendjet kontabël të magazinave dhe 

krahasojë ato me gjendjet fizike dhe vlerat sipas 
inventarizimeve; 

- të kërkojë, në rast të diferencave, gabimet eventuale në 
regjistrime në magazinë ose kontabilitet; 

- të kontabilizojë saktë diferencat e magazinave për të cilat 
nuk ka qenë e mundur të evidentohet origjina; 

- të evidentojë në se ka diferenca ndërmjet gjendjeve të 
llogarive rrjedhëse sipas kontabilitetit të ndërmarrjes dhe 
vërtetimeve bankare; 

- të kryejë kontrollet e plota për të evidentuar gabimet që 
kanë shkaktuar diferenca në gjendjet e llogarive; 

- të kontabilizojë diferencat e llogarive bankare për të sjellë 
gjendjen e kontabilitetit të ndërmarrjes tek ajo e bankës; 

- të kryejë veprimet e plota dhe të sakta për kuadrimin e 
llogarive të aktiveve afatgjata, të të drejtave dhe 
detyrimeve; 

- të kuadrojë partitarët e klientëve dhe të furnitorëve me 
llogaritë sintetike përkatëse. 

                            
RM 3  Nxënësi kryen veprimet e sistemimit. 

Përmbajtja: 
- Kontabilizimi i shpenzimeve për t’u paguar. 
- Kontabilizimi i të ardhurave të llogaritura. 
- Kontabilizimi i shpenzimeve të parapaguara. 
- Kontabilizimi i të ardhurave për t’u shpërndarë dhe të 

ardhurave të periudhave të ardhme. 
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- Llogaritja dhe regjistrimi i amortizimeve të aktiveve 
afatgjatë. 

Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të llogarisë dhe kontabilizojë saktë shpenzimet që i 

përkasin periudhës, por do të paguhen në periudha të 
ardhme; 

- të llogarisë dhe kontabilizojë saktë të ardhurat që i 
përkasin periudhës, por do të arkëtohen në periudha të 
ardhme; 

- të llogarisë dhe kontabilizojë drejt shpenzimet e 
parapaguara; 

- të llogarisë dhe kontabilizojë saktë të ardhurat për t’u 
shpërndarë dhe ato të periudhave të ardhme; 

- të llogarisë saktë amortizimet e aktiveve afatgjata; 
- të kontabilizojë saktë shpenzimet e amortizimit sipas llojit 

të aktiveve afatgjata që i takojnë. 
 

RM 4  Nxënësi llogarit rezultatin e ndërmarrjes dhe harton 
pasqyrën e tij. 
Përmbajtja: 
- Regjistrimi kontabël i përmbledhjes së shpenzimeve. 
- Regjistrimi kontabël i përmbledhjes së të ardhurave. 
- Regjistrimi kontabël i ndryshimit të gjendjeve të mallrave, 

materialeve, etj. 
- Llogaritja dhe evidentimi i rezultatit të ndërmarrjes. 
- Hartimi i pasqyrës së të ardhurave dhe shpenzimeve. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të kryejë saktë kontabilizimin e përmbledhjes së 

shpenzimeve; 
- të regjistrojë saktë në kontabilitet përmbledhjen e të 

ardhurave; 
- të kontabilizojë saktë ndryshimin e gjendjes së mallrave, 

materialeve, produkteve, etj.; 
- të llogarisë saktë dhe evidentojë qartë rezultatin ekonomik 

të ndërmarrjes; 
- të hartojë saktë dhe sipas normativave tatimore pasqyrën e 

të ardhurave dhe shpenzimeve të ndërmarrjes. 
 

RM 5  Nxënësi kryen veprimet e mbylljes së llogarive të gjendjeve 
dhe harton bilancin verifikues. 
Përmbajtja: 
- Mbyllja e llogarive te gjendjeve. 
- Hartimi dhe kuadrimi i bilancit verifikues. 
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- Llogaritja e mosbarazimeve në bilancin verifikues dhe 
kërkimi i gabimeve në rregjistrim. 

- Evidentimi dhe kryerja e veprimeve korrigjuese të 
gabimeve. 

- Rikontrolli i barazimit të bilancit verifikues. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të mbyllë saktë llogaritë e gjendjeve duke llogaritur 

tepricat e tyre debitore ose kreditore; 
- të hartojë saktë bilancin e parë verifikues; 
- të evidentojë saktë mosbarazimet në bilancin verifikues 

dhe të përcaktojë natyrën e tyre; 
- të kryejë kontrollet e duhura të regjistrimeve për të 

evidentuar gabimet në to; 
- të kryejë regjistrimet e sakta kontabël për korigjimin e 

gabimeve të kryera; 
- të kryejë kontrollin e arritjes së barazimit në bilancin 

verifikues. 
 

RM 6  Nxënësi kryen artikullin kontabël të mbylljes dhe harton 
bilancin përfundimtar. 
Përmbajtja: 
- Artikulli i mbylljes së llogarive në fund të vitit. 
- Mbartja e tepricave nga bilanci verifikues në atë 

përfundimtar duke i grupuar zërat në grupet e bilancit. 
- Verifikimi i vërtetimit të ekuacionit të bilancit 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të kryejë regjistrimin e saktë kontabël të mbylljes së 

llogarive të gjendjeve në fund të periudhës; 
- të mbartë siç duhet tepricat nga bilanci verifikues në atë 

përfundimtar; 
- të grupojë në përputhje me legjislacionin për kontabilitetin 

zërat e ndryshëm të bilancit; 
- të verifikojë vërtetimin e ekuacionit kontabël në bilanc. 

 
RM 7  Nxënësi harton pasqyrën e rezultatit të tatueshëm. 

Përmbajtja: 
- Mbartja në pasqyrë e rezultatit të bilancit. 
- Regjistrimi i shpenzimeve jo të zbritshme. 
- Llogaritja e rezultatit të tatueshëm dhe pasqyrimi i tij. 
- Llogaritja e tatimit mbi fitimin. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
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Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të mbartë saktë në pasqyrën e rezultatit të tatueshëm 

fitimin kontabël nga bilanci i ndërmarrjes; 
- të regjistrojë saktë në shtim të rezultatit të gjitha 

shpenzimet që nuk janë të zbritshme; 
- të llogarisë saktë fitimin e tatueshëm dhe ta pasqyrojë atë 

siç duhet; 
- të llogarisë dhe regjistrojë saktë tatimin përfundimtar mbi 

fitimin. 
 
Udhëzime për 
zbatimin e modulit 
dhe për vlerësimin 
e nxënësve. 

 Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e zyrave mësimore dhe në 
ndërmarrje. 
Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur 
dokumentet dhe shembujt konkretë të marrë nga praktika. 
Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për të 
llogaritur e pasqyruar rezultatin e ndërmarrjes dhe hartuar bilancin e 
saj. 
Për vetë natyrën që ka moduli, verifikimi i shkallës së arritjes së 
shprehive të nxënësve do të bazohet kryesisht në punën në zyrën 
mësimore, sepse është shumë e vështirë që nxënësit të angazhohen 
në këtë veprimtari në ndërmarrje. 
Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës për 
llogaritjen e rezultatit të ndërmarrjes. 
Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i 
shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e proceseve 
të punës për dokumentimin dhe evidentimin e shpenzimeve dhe të 
ardhurave të tjera të veprimtarisë. 
Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e 
kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo 
rezultat të të mësuarit. 

      
Kushtet e 
e domosdoshme 
për realizimin e 
modulit 

 Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të 
sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
- Mjediset e zyrave mësimore. 
- Materiale kancelarie. 
- Formularë dokumentesh dhe pasqyrash të mara nga praktika 

ekonomike. 
- Formularë dokumentesh dhe pasqyrash të përgatitura nga 

mësuesi dhe në klasë. 
- Kompjuter. 
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3. Moduli “Përdorimi i programeve kompjuterike për mbajtjen e kontabilitetit” 
 
 
Drejtimi:  Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot) 
Profili: Administrim Biznesi (pilot) 
Niveli:  III 
Klasa:  12 
 

PERSHKRUESI I MODULIT 
Titulli  PËRDORIMI I PROGRAMEVE 

KOMPJUTERIKE PËR MBAJTJEN E 
KONTABILITETIT 
 

M-17-645-11 

Qëllimi i 
modulit 

 
 

Një modul që i pajis nxënësit me aftësi për të mbajtur të gjithë 
evidencën kontabël të ndërmarrjes, duke përdorur programe të veçanta 
në kompjuter. 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 54 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 

 Nxënësi duhet të ketë përfunduar nivelin I të drejtimit mësimor 
“Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot)” dhe modulin 10 
“Financimi i ndërmarrjes”, modulin 11 “Regjistrimi kontabël i 
veprimeve të ndryshme ekonomike” dhe modulin 12 “Krijimi i 
ndërmarrjes dhe regjistrimi i saj” të profilit mësimor “Administrim 
Biznesi (pilot)”, niveli III. 
 

Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
proçedurat e 
vlerësimit 

 RM 1 Nxënësi çel ndërmarrjen dhe regjistron të dhënat e saj në 
kontabilitetin ALFA. 
Përmbajtja: 
- Regjistrimi i emrit të ndërmarrjes dhe elementëve të tjetrë 

identifikues. 
- Regjistrimi i tepricave nga bilanci fillestar. 
- Përcaktimi i regjistrave që do të përdoren. 
- Përcaktimi i metodës së regjistrimit të veprimeve të 

magazinës. 
- Përcaktimi i emërtimeve të llogarivë që do të debitohen 

sipas llojeve të shpenzimeve. 
- Përcaktimi i mënyrës së mbajtjes së kontabilitetit të 

pagesave. 
- Mbajtja e arkës dhe e veprimeve të tjera që kryhen me para 

në dorë. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të regjistrojë saktë në kontabilitetin ALFA të dhënat mbi 

ndërmarrjen dhe aktivitetin e saj; 
- të mbartë saktë tepricat fillestare nga bilanci; 
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- të përcaktojë në mënyrë të orientuar nga qëllimi regjistrat e 
zgjedhur për të pasqyruar veprimtarinë; 

- të zgjedhë metodën e regjistrimit kontabël të veprimeve të 
blerjes dhe shitjes; 

- të përzgjedhë saktë nga plani i përgjithshëm llogaritë që do 
të përdoren për pasqyrimin e veprimtarisë; 

- të përcaktojë saktë mënyrën se si do të kontabilizohen 
veprimet e pagesave dhe arkëtimeve; 

- të përcaktojë saktë mënyrën e organizimit të evidencës 
kontabël për veprimet me para në dorë. 

                            
RM 2  Nxënësi regjistron shitjet, blerjet, shpenzimet dhe të 

ardhurat e tjera në kontabilitetin ALFA. 
Përmbajtja: 
- Kontabilizimi i shitjeve dhe blerjeve me metodën e 

inventarit periodik. 
- Kontabilizimi i shitjeve dhe blerjeve me metodën e 

inventarizimit të përhershëm. 
- Zgjedhja e metodës së vlerësimit të magazinës dhe 

vlerësimi i saj sipas metodave të ndryshme. 
- Kontabilizimi i shpenzimeve që lidhen me punën. 
- Kontabilizimi i të ardhurave të tjera nga ushtrimi i 

veprimtarisë. 
- Kontabilizimi i veprimeve me aktivet afatgjata. 
- Kontabilizimi i tatimeve dhe taksave të ndryshme të 

paguara. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të kontabilizojë saktë në kontabilitetin ALFA faturat e 

shitjeve dhe blerjeve me metodën e inventarit periodik; 
- të kontabilizojë saktë shitjet dhe blerjet me metodën e 

inventarit të përhershëm; 
- të përzgjedhë metodën e vlerësimit të magazinës; 
- të kryejë saktë vlerësimin e gjendjeve duke përdorur 

metoda të ndryshme; 
- të kontabilizojë saktë në kontabilitetin ALFA shpenzimet 

për shpërblime dhe tërë shpenzimet e tjera që lidhen me to; 
- të kontabilizojë saktë shpenzimet dhe të ardhurat e tjera 

nga ushtrimi i veprimtarisë; 
- të kontabilizojë saktë veprimet me aktivet afatgjata; 
- të kontabilizojë saktë veprimet e lindjes dhe shlyerjes së 

detyrimeve të ndërmarrjes për tatime dhe taksa. 
 

RM 3  Nxënësi nxjerr pasqyrat e llogarive, librat e shitjes dhe 
blerjes, deklaratat tatimore në kontabilitetin ALFA. 
Përmbajtja: 
- Gjenerimi i pasqyrave të llogarive të ndryshme. 
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- Gjenerimi i librit të shitjes, blerjes dhe ditarëve të tjerë 
analitikë. 

- Gjenerimi dhe plotësimi i deklaratave të TVSH. 
- Gjenerimi dhe plotësimi i deklaratave të TAP dhe të 

tatimeve mbi fitimin. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të gjenerojë pasqyrat e llogarive të ndryshme me veprimet 

e kryera në to, duke dhënë komandat e duhura për këtë 
qëllim; 

- të gjenerojë saktë librat e shitjes, blerjes, ditarë të 
ndryshëm analitikë; 

- të gjenerojë deklaratat e TVSH të plotësuara me të dhënat 
nga regjistrimet e kryera dhe t’i plotësojë ato; 

- të gjenerojë deklaratat e TAP dhe të tatimit mbi fitimin me 
të dhënat e regjistrimeve, t’i plotësojë dhe raportojë ato. 

 
RM 4  Nxënësi harton bilancin dhe llogarinë e rezultatit në 

kontabilitetin ALFA. 
Përmbajtja: 
- Kryerja e veprimeve të sistemimit të llogarive. 
- Regjistrimet për kuadrimin e llogarive inventariale me 

gjendjet faktike në ndërmarrje. 
- Regjistrimet përmbledhëse të të ardhurave dhe 

shpenzimeve. 
- Gjenerimi i bilancit verifikues. 
- Gjenerimi i bilancit përfundimtar. 
- Gjenerimi i llogarisin së rezultatit. 
- Kryerja e artikullit të mbylljes. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të kontabilizojë saktë në programin kontabiliteti ALFA 

veprimet e sistemimit në fund të periudhës ushtrimore; 
- të kuadrojë gjendjet faktike inventariale me ato sipas 

kontabilitetit dhe të kontabilizojë saktë diferencat 
eventuale; 

- të kryejë saktë regjistrimet përmbledhëse të të ardhurave 
dhe shpenzimeve në llogarinë e rezultatit; 

- të japë komandat e duhura për të gjeneruar bilancin 
verifikues dhe atë përfundimtar; 

- të japë komandën e saktë për të gjeneruar llogarinë e 
rezultatit; 

- të kryejë veprimin e saktë të mbylljes së llogarive në fund 
të vitit. 
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RM 5  Nxënësi çel ndërmarrjen dhe regjistron të dhënat e saj në 
kontabilitetin Financa 5. 
Përmbajtja: 
- Regjistrimi i emrit të ndërmarrjes dhe elementeve të tjera 

identifikuese. 
- Regjistrimi i tepricave nga bilanci fillestar. 
- Përcaktimi i regjistrave që do të përdoren. 
- Përcaktimi i metodës së regjistrimit të veprimeve të 

magazinës. 
- Përcaktimi i emërtimeve të llogarivë që do të debitohen 

sipas llojeve të shpenzimeve. 
- Përcaktimi i mënyrës së mbajtjes së kontabilitetit të 

pagesave. 
- Mbajtja e arkës dhe veprimeve të tjera që kryhen me para 

në dorë. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të regjistrojë saktë, në financën 5, të dhënat mbi 

ndërmarrjen dhe aktivitetin e saj; 
- të mbartë saktë tepricat fillestare nga bilanci; 
- të përcaktojë në mënyrë të orientuar nga qëllimi regjistrat e 

zgjedhur për të pasqyruar veprimtarinë; 
- të zgjedhë metodën e regjistrimit kontabël të veprimeve të 

blerjes dhe shitjes; 
- të përzgjedhë saktë, nga plani i përgjithshëm, llogaritë që 

do të përdoren për pasqyrimin e veprimtarisë; 
- të përcaktojë saktë mënyrën se si do të kontabilizohen 

veprimet e pagesave dhe arkëtimeve; 
- të përcaktojë saktë mënyrën e orgaizimit të evidencës 

kontabël për veprimet me para në dorë. 
 

RM 6  Nxënësi regjistron shitjet, blerjet, shpenzimet dhe të 
ardhurat e tjera në kontabilitetin Financa 5. 
Përmbajtja: 
- Kontabilizimi i shitjeve dhe blerjeve me metodën e 

inventarit periodik. 
- Kontabilizimi i shitjeve dhe blerjeve me metodën e 

inventarizimit të përhershëm. 
- Zgjedhja e metodës së vlerësimit të magazinës dhe 

vlerësimi i saj sipas metodave të ndryshme. 
- Kontabilizimi i shpenzimeve që lidhen me punën. 
- Kontabilizimi i të ardhurave të tjera nga ushtrimi i 

veprimtarisë. 
- Kontabilizimi i veprimeve me aktivet afatgjata. 
- Kontabilizimi i tatimeve dhe taksave të ndryshme të 

paguara. 
Instrumentet e vlerësimit: 
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- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të kontabilizojë saktë, në programin financa 5, faturat e 

shitjeve dhe blerjeve me metodën e inventarit periodik; 
- të kontabilizojë saktë shitjet dhe blerjet me metodën e 

inventarit të përhershëm; 
- të përzgjedhë metodën e vlerësimit të magazinës; 
- të kryejë saktë vlerësimin e gjendjeve duke përdorur 

metoda të ndryshme; 
- të kontabilizojë saktë, në programin financa 5, shpenzimet 

për shpërblime dhe tërë shpenzimet e tjera që lidhen me to; 
- të kontabilizojë saktë shpenzimet dhe të ardhurat e tjera 

nga ushtrimi i veprimtarisë; 
- të kontabilizojë saktë veprimet me aktivet afatgjata; 
- të kontabilizojë saktë veprimet e lindjes dhe shlyerjes së 

detyrimeve të ndërmarrjes për tatime dhe taksa. 
 

RM 7  Nxënësi nxjerr pasqyrat e llogarive, librat e shitjes dhe 
blerjes, deklaratat tatimore në kontabilitetin Financa 5. 
Përmbajtja: 
- Gjenerimi i pasqyrave të llogarive të ndryshme. 
- Gjenerimi i librit të shitjes, blerjes dhe ditarëve të tjerë 

analitikë. 
- Gjenerimi dhe plotësimi i deklaratave të TVSH. 
- Gjenerimi dhe plotësimi i deklaratave të TAP dhe të 

tatimeve mbi fitimin. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të gjenerojë pasqyrat e llogarive të ndryshme me veprimet 

e kryera në to, duke dhënë komandat e duhura për këtë 
qëllim; 

- të gjenerojë saktë librat e shitjes, blerjes, ditarë të 
ndryshëm analitikë; 

- të gjenerojë deklaratat e TVSH të plotësuara me të dhënat 
nga regjistrimet e kryera dhe t’i plotësojë ato; 

- të gjenerojë deklaratat e TAP dhe të tatimit mbi fitimin me 
të dhënat e regjistrimeve, t’i plotësojë dhe raportojë ato. 

 
RM 8  Nxënësi harton bilancin dhe llogarinë e rezultatit në 

Financa 5. 
Përmbajtja: 
- Kryerja e veprimeve të sistemimit të llogarive. 
- Regjistrimet për kuadrimin e llogarive inventariale me 

gjendjet faktike në ndërmarrje. 
- Regjistrimet përmbledhëse të të ardhurave dhe 

shpenzimeve. 
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- Gjenerimi i bilancit verifikues. 
- Gjenerimi i bilancit përfundimtar. 
- Gjenerimi i llogarisin së rezultatit. 
- Kryerja e artikullit të mbylljes. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të kontabilizojë saktë, në programin financa 5, veprimet e 

sistemimit në fund të periudhës ushtrimore; 
- të kuadrojë gjendjet faktike inventariale me ato sipas 

kontabilitetit dhe të kontabilizojë saktë diferencat 
eventuale; 

- të kryejë saktë regjistrimet përmbledhëse të të ardhurave 
dhe shpenzimeve në llogarinë e rezultatit; 

- të japë komandat e duhura për të gjeneruar bilancin 
verifikues dhe atë përfundimtar; 

- të japë komandën e saktë për të gjeneruar llogarinë e 
rezultatit; 

- të kryejë veprimin e saktë të mbylljes së llogarive në fund 
të vitit.  

 
Udhëzime për 
zbatimin e modulit 
dhe për vlerësimin 
e nxënësve. 

 Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e zyrave mësimore dhe në 
ndërmarrje, ose zyra kontabiliteti. 
Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për 
regjistruar veprimet e ndryshme dhe gjeneruar regjistra e deklarata 
tatimore duke përdorur programe të ndryshme në kompjuter. 
Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës për 
mbajtjen e evidencës elektronike kontabël. 
Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet theksi te verifikimi i 
shkallës së arritjes së shprehive praktike, për realizimin e proceseve 
të punës për mbajtjen e kontabilitetit, nëpërmjet përdorimit të 
programeve të veçanta. 
Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e 
kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo 
rezultat të të mësuarit. 

      
Kushtet e 
e domosdoshme 
për realizimin e 
modulit 

 Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të 
sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
- Mjediset e zyrave mësimore. 
- Materiale kancelarie. 
- Kompjuter në të cilët të jenë instaluar që më parë tërë programet 

e nevojshme për mbajtjen e evidencës kontabël. 
 


