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Departamenti i Kontabilitetit dhe Administrimit Fiskal

Programi i Arsimit Profesional
KONTABILITETI DHE AUDITIMI
NË SEKTORIN PUBLIK

“

Në 2018, Departamenti i Kontabiliettit dhe
Administrimit Fiskal ofroi një program master
“Kontabiliteti dhe kontrolli në sektorin e
qeverisjes së përgjithshme” si pjesë e programit
arsimor “Kontabiliteti dhe auditimi”
Në 2019 KNUE ofroi programin e arsimit
profesional “Kontabiliteti dhe auditimi në
sektorin publik”

Numri i studentëve
Të punësuar në njësi të
qeverisjes – 17

2018
Arsimim me kohë të plotë – 13
Arsimim online – 16

Të punësuar në njësi të
qeverisjes – 11

2019
Arsimim me kohë të plotë – 12

2020
Arsimim me kohë të plotë – 15

“

Qëllimi i programit – formimi
i specialistëve të
kontabilitetit, analizës,
auditimit dhe tatimit me
njohuri të thella të veçantive
të sektorit publik

MISIONI I PROGRAMIT:
Zhvillimi i një brezi të ri profesionistësh të sektorit
publik në 071 “KONTABILITETI DHE TATIMI”

OBJEKTIVAT E PROGRAMIT:
▪

Përgatitja e specialistëve me nivelin më të lartë
të kualifikimit, që mund të identifikojnë dhe
zgjidhin probleme praktike të ndërlikuara në
fushën e kontabilitetit, të organizojnë dhe
kryejnë veprimtari analitike, drejtuese dhe
administrative

Punëdhënësit e ardhshëm
Institucionet e auditimit
Dhoma e Audituesve e Ukrainës
Kontrolli i Lartë i Shtetit i Ukrainës

Zyra e Thesarit të Shtetit e Ukrainës
Administrata e Tatimeve e Ukrainës
Administrata Shtetërore e Punëve
Fondet shtetërore të besimit
Institucionet e arsimit të lartë
Njësi të tjera të sektorit
publik

Autoritetet publike
Verkhovna Rada e Ukrainës
Kabineti i Ministrave i Ukrainës
Ministritë, NJBSH, Gjykata
Kushtetuese e Ukrainës, njësi
të tjera ekonomike

Komunitetet e bashkuara
territoriale
Njësitë e qeverisjes vendore

Përmbajtja e
PROGRAMIT:

Komponentët arsimorë
Kodi i kursit

CC 1
CC 2
CC 3
CC 4

Komponentët e programit arsimor profesional (kurset, tezat e kurseve, formimi praktik, puna
kualifikuese)

Komponentët e detyrueshëm të programit (CC)

Ekonomia botërore
Përgjegjësia sociale
Metodika dhe organizimi i kërkimit shkencor në kontabilitet, auditim dhe tatime
Kontabiliteti sipas standardeve ndërkombëtare për sektorin publik

Numri i
krediteve

Forma e kontrollit
përfundimtar

5
5
4

Provim
Provim
Kalon/Ngel

5

Provim

CC 6

Administrimi tatimor në sektorin publik

5

Provim

CC 6

Analiza e zbatimit të programeve buxhetore

4

Provim

CC 7

Kontabiliteti për zbatimin e çmuarjeve në njësitë e sektorit publik
Auditimi i sektorit publik
Formimi ndërdisiplinor
Praktikë dhe përgatitje e tezës së masterit

4

Provim

4
4
26

Provim
Kalon/Ngel
Kalon/Ngel

CC 8
CC 9
CC 10

Volumi total i komponentëve të detyrueshëm
Komponentët me përzgjedhje të programit
VOLUMI TOTAL I PROGRAMIT

66
24
90

Struktura dhe diagrami logjik i programit
Programi i arsimit profesional
“KONTABILITETI DHE AUDITIMI NË SEKTORIN PUBLIK”
Komponentët me përzgjedhje
24 kredite

Komponentët e detyrueshëm
66 kredite

Semestri 1
Komponentët e detyrueshëm
•
Ekonomia botërore
•
Metodika dhe organizimi i kërkimit
shkencor në kontabilitet, auditim
dhe tatime
•
Kontabiliteti sipas standardeve
ndërkombëtare për sektorin publik
•
Kontabiliteti për zbatimin e
çmuarjeve në njësitë e sektorit
publik
Gjithsej: 18 kredite

Komponentët me përzgjedhje
(3 nga 4 kurse)
•
Organizimi i kontabilitetit në sektorin publik
sipas klasifikimit dikasterial të shpenzimeve
•
Kontabiliteti i zbatimit të buxheteve qendrore
dhe vendore
•
E drejta financiare në sektorin publik
•
Kontabiliteti i drejtimit në sektorin publik
Gjithsej: 12 kredite

Struktura dhe diagrami logjik i programit
Semestri 2
Komponentët e detyrueshëm
•
Përgjegjësia sociale
•
Administrimi tatimor në
sektorin publik
•
Analiza e zbatimit të
programeve buxhetore
•
Auditimi i sektorit publik
Gjithsej: 18 kredite

Komponentët me përzgjedhje
(3 nga 4 kurse)
•
Sistemet e informacionit të menaxhimit në
menaxhimin e financave publike
•
Raportimi i njësive të sektorit publik
•
Planifikimi i buxhetit
•
Kontabiliteti në njësitë ekonomike të sektorit
të sigurimit dhe të mbrojtjes në Ukrainë
Gjithsej: 12 kredite

Semestri 3
Formimi praktik: 30 kreditë
Formimi ndërdisiplinor: 4 kredite
Praktika dhe përgatitja e tezës së masterit: 26 kredite

Mundësi punësimi në sektorin
publik në mbarë botën

Mundësi për të pasur poste
në organet ekzekutive të
këshillave vendore

Marrja e njohurive të
Programet master të kontabilitetit dhe
pashoqe mbi kontabilitetin tatimeve janë akredituar nga CIMA
e zbatimit të buxhetit në
njësitë e thesarit

Formë e dyfishtë e
arsimit të lartë

Marrja e aftësive mbi
procedurat e kontrollit të shtetit
në njësitë e sektorit publik

REZULTATET KYÇE
të pjesëmarrjes në trajnimin “ACCA – Standardet Ndërkombëtare
të Kontabilitetit të Sektorit Publik (SNKSP)” organizuar nga
PULSAR për instruktorë trajnimi më 20-24 janar 2020 në Batumi të
Gjeorgjisë
 Sistemimi i njohurive mbi SNKSP-të
 Njohja me praktikat më të mira në botë sa i takon futjes në zbatim të
SNKSP-ve
 Marrja dhe konsolidimi i aftësive të zbatimit të metodave efektive të
punës nga afër
 Ndarja e përvojës më të mirë në mësimin e SNKSP-ve me
përfaqësues të vendeve pjesëmarrëse në trajnim
 Marrja e aftësive për prezantimin dhe zbatimin e programeve
mësimore dhe veçantitë e kuadrit konceptual të SNKSP-ve që dallojnë
ndjeshëm nga parimet kombëtare

Kurset e programit arsimor profesional të KNUE-së u
përmirësuan si rezultat i këtij trajnimi
Kurset

•
•
•

•
•

Kontabiliteti sipas standardeve
ndërkombëtare për sektorin publik
Organizimi i kontabilitetit në sektorin
publik sipas klasifikimit dikasterial të
shpenzimeve
Raportimi i njësive të sektorit publik

Kontabiliteti i drejtimit në sektorin
publik
Metodika dhe organizimi i kërkimit
shkencor në kontabilitet, auditim dhe
tatime

Drejtimet e përmirësimit







Metodika për shpjegimin e elementeve të
ndërlikuara të kuadrit konceptual të SNKSPve
Formatet e detyrave dhe përmbajtja e tyre
Procedura e shpjegimit të veçantive të
gjykimit profesional në sektorin publik
Skema e prezantimit të teknologjisë së
nxjerrjes së të dhënave në kontabilitet me
lidhjen me hartimin e pasqyrave
Rendi i paraqitjes së elementeve të
kontabilitetit të drejtimit të shpenzimeve në
lidhje me SNKSP-të
Nxjerrja e hipotezave shkencore mbi bazën
e elementeve jo standarde të kuadrit
konceptual të SNKSP-ve

Kompetencat e përmirësuara të programit si rezultat i trajnimit
Nr.

Kompetencat

Rezultatet e programit

PR03. Komunikon rrjedhshëm gojarisht dhe me
shkrim në një gjuhë të huaj kur diskuton
GC02. Aftësia për të komunikuar në gjuhë të hulumtime dhe novacion
huaj.
PR06. Përcakton nevojat e përdoruesve të
GC05. Aftësia për të nxjerrë ide të reja
informacioneve kontabël për drejtuesit e
(kreativiteti).
ndërmarrjes, i jep këshilla personelit drejtues të
GC07. Aftësia për të punuar në një mjedis
ndërmarrjes mbi informacionet kontabël
PR16. Bën komunikime ekonomike dhe
1 ndërkombëtar.
GC08. Aftësia për të komunikuar me
shkencore për të zgjidhur detyrat e komunikimit
përfaqësues të grupeve të tjera profesionale në gjuhën shtetërore dhe gjuhë të huaja
në nivele të ndryshme (me ekspertë nga
fusha të tjera të dijes / llojeve të tjera të
veprimtarisë ekonomike).
Kompetencat e përgjithshme (GC)

Kompetencat e përmirësuara të programit si rezultat i trajnimit
Nr.

Kompetencat

Rezultatet e programit

2

Kompetencat e veçanta (profesionale)
SC04. Aftësia për të hartuar pasqyra financiare
sipas standardeve ndërkombëtare, për të
interpretuar, dhënë dhe përdorur informacionet
përkatëse për të marrë vendime drejtimi.
SC05. Aftësia për të përdorur metodat dhe teknikat e
mbështetjes analitike të sistemeve bashkëkohore të
drejtimit, duke marrë në konsideratë strategjinë e
zhvillimit të ndërmarrjes në kushtet e pasigurive,
rrezikut dhe/ose informimit asimetrik.
SC08. Aftësia për të kryer funksione administrative dhe
drejtuese në fushën e njësive ekonomike, njësive të
sektorit publik.
SC11. Aftësia për të evidentuar problemet profesionale,
për të zbatuar aftësitë praktike në procesin e zhvillimit
të propozimeve novatore në përmirësim të veprimtarive
të njësive të sektorit publik.

PR02. Njeh teorinë, metodikën dhe praktikën e
krijimit të informacioneve kontabël në fazat e procesit
të kontabilitetit dhe kontrollit për nevojat aktuale dhe
të mundshme të njësive ekonomike, duke marrë në
konsideratë gjykimin profesional
PR09. Nxjerr pasqyra financiare sipas standardeve
kombëtare dhe ndërkombëtare për njësitë ekonomike
në nivel organizate, nxjerr dhe përdor informacionet
përkatëse për marrjen e vendimeve të drejtimit
PR16. Bën komunikime ekonomike dhe shkencore
për të zgjidhur detyrat e komunikimit në gjuhën
shtetërore dhe gjuhë të huaja
PR22. Mbron qëndrimin e vet, dëshmon qëndrim
profesional ndaj vendimeve të drejtuesve të fondeve
në lidhje me shpërdorimin apo keqpërdorimin e tyre

REZULTATET KYÇE
të pjesëmarrjes në trajnimin “ACCA – Standardet
Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik (SNKSP)”
organizuar nga PULSAR për instruktorë trajnimi më 20-24 janar
2020 në Batumi të Gjeorgjisë
janë përdorur edhe në zhvillimin e mbështetjes metodike për
kursin “Kontabiliteti buxhetor në funksionimin e shtetit dhe
sistemeve ekonomike”
(Program arsimi profesional PhD në kontabilitet dhe tatim)

Faleminderit për
vëmendjen!

Faleminderit
për vëmendjen!

