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• Arsyet për ngritjen e programit
• Informacion i përgjithshëm mbi 

programin e KSP-së
• Hyrja: regjistrimi dhe pranimi
• Procesi: përmbajtja arsimore mbi 

KSP-në
• Produkti: diplomimi
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PËRMBAJTJA



ARSYET DHE BAZAT PËR 
NGRITJEN E PROGRAMIT

• Ligji për Arsimin e Lartë, Kuvendi Kombëtar
• Udhëzimet e Rektorit të UE-së për 

programet e përparuara me orientim 
ndërkombëtar

• Vendim i Komitetit të Partisë të UE-së mbi 
rishikimin e përgjithshëm të programeve 
mësimore

• Qarkore e Ministrisë së Arsimit mbi 
rezultatet mësimore dhe programet e 
arsimit të lartë

• Statusi i veçantë dhe rrethanat ose rastet 
në Vietnam
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• Emri i programit: Kontabiliteti publik
• Niveli: universitar
• Kodi i programit: 7340301
• Kohëzgjatja akademike: 3 vjet e 

gjysmë
• Kredite gjithsej: 120 kredite

4

INFORMACION I 
PËRGJITHSHËM MBI 
PROGRAMIN



HYRJA: REGJISTRIMI DHE PRANIMI
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• Studentët duhet të marrin provimin kombëtar të maturës.

• Studentët duhet të regjistrojnë dokumentet pranë Universitetit.

• Studentët duhet të ndjekin të gjithë procedurën për hyrjen.



1. REZULTATET MËSIMORE TË PROGRAMIT 

2. BLLOQET E FORMIMIT TË KSP-SË

3. NJOHURI AKADEMIKE MBI KSP-NË

4. PERSONELI PËR PROGRAMIN E KSP-SË

5. PËRFSHIRJA E ORGANIZATAVE 

PROFESIONALE

6. MATERIALET STUDIMORE

PROCESI: PËRMBAJTJA ARSIMORE MBI 
KSP-NË



REZULTATET MËSIMORE TË PROGRAMIT
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RMP Përshkrimi

Njohuritë RMP1.1. Politika dhe ligji

RMP1.2. Tema plotësuese

RMP1.3. Kontabiliteti publik dhe regjimi 
financiar

RMP1.4. Njohuri për kontabilitetin tregtar

RMP1.5. Njohuri për kontabilitetin publik

RMP1.6. Mjedisi teknologjik

RMP Përshkrimi

Shprehi RMP2.1. Gjuha e huaj akademike

RMP2.2 Përdorim i Teknologjisë së informacionit

RMP2.3. Zgjidhja e problemave kontabël

RMP2.4. Çështje të kontabilitetit bashkëkohor

RMP2.5. Lidhja me njohuri të tjera

RMP2.6. Dokumentet dhe komunikimi zyrtar

RMP Përshkrimi

Autonomia 
dhe 
përgjegjësia

RMP3.1. Pavarësia dhe puna në ekip

RMP3.2. Kapaciteti për novacion

RMP3.3. Etika profesionale

RMP3.4. Përgjegjshmëria individuale

RMP3.5. Të mësuarit gjatë gjithë jetës



GJASHTË BLLOQET E FORMIMIT NË KSP
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1. Blloku i njohurive të përgjithshme

2. Blloku i njohurive bazë të degës

3. Blloku i njohurive akademike të degës

4. Blloku i lëndëve me zgjedhje

5. Praktika përmes stazhit ose semestrit pranë njësive ekonomike

6. Fizkultura dhe edukimi ushtarak



NJOHURITË AKADEMIKE NË KSP

LËNDËT AKADEMIKE

1. Grup kursesh për regjimin e financave publike

2. Grup kursesh për kontabilitetin publik dhe analizën e PF-ve

3. Grup kursesh për auditimin publik

4. Grup kursesh për kontrollin dhe revizionimin në sektorin publik

5. Grup kursesh për standardet e sektorit publik

1. Siguria e informacionit kontabël

2. Drejtimi i burimeve njerëzore për organizatat 
publike

3. Udhëheqja në sektorin publik

4. Kontabiliteti i drejtimit

5. Kontabiliteti financiar tregtar

6. Financat tregtare

7. Sistemi i tatim-taksave në Vietnam

LËNDË PLOTËSUESE
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PERSONELI PËRGJEGJËS PËR PROGRAMIN E KSP-SË
1. Departamenti i Sektorit Publik, Fakulteti i Kontabilitetit, Universiteti Ekonomik, Ho Shi Min
2. Drejtorët e Programit për kontrollimin dhe bashkërendimin e akademikëve dhe të tjerëve.
3. Nëpunësit me përvojë profesionale në KSP.
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PËRFSHIRJA E 
ORGANIZATAVE TË 
PROFESIONIT
• Drejtoria e Kontabilitetit dhe 

Auditimit, MF
• Organizata publike nga fusha të 

ndryshme në Vietnam
• ACCA, Britania e Madhe
• CPA, Australia
• IACEW, Britania e Madhe
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MATERIALET STUDIMORE

LËNDËT BAZË

• Libra të huaj

• Materiale të hartuara mësimore

• Viti 1 me libra të përkthyer

LËNDË TË VEÇANTA
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• Dokumentet ligjore

• Raste studimore nga Vietnami

• Standardet zyrtare të 
kontabilitetit



PRODUKTI: DIPLOMIMI
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• Realizim i tezës ose raporte të stazhit
• Kryerja e të gjitha kushteve të formimit
• Marrja e një diplome kontabiliteti në nivel të parë (bachelor)
• Studenti mund të vijojë studimet në një nivel më të lartë ose në nivel 

certifikate profesionale



KUSHTET AKTUALE NË VIETNAM
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MF-ja, me mbështetje të Bankës Botërore, ka miratuar dokumentin 
udhërrëfyes për miratimin e SVKSP-ve, në përputhje me SNKSP-të, në korrik 
2019, pas së cilës SVKSP-të do të nxirren gjatë periudhës 2021-2024 e në vijim.

Paketa e parë, 
më në fund, 
doli në tetor 
2021.



VEPRIMET DHE REAGIMI I UNIVERSITETEVE
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• Bashkërendim për hartimin e materialeve të formimit mbi KSP-në në Vietnam
• Bashkëpunimi me MF-në për hartimin e standardeve vietnameze
• Përmbushja e akteve nënligjore të MF-së në lidhje me KSP-në për çdo fushë
• Shtimi i një ose më shumë kurseve në lidhje me SVKSP-të në programet arsimore
• Mbështetje për MF-në për formimin e nëpunësve të organizatave të sektorit publik në 

lidhje me SVKSP-të



ÇFARË PRITET NË TË ARDHMEN
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• Rritje e rolit të edukimit mbi KSP-në në Vietnam
• Rritje e ndërgjegjësimit për rëndësinë e KSP-së në Vietnam
• Nxitje e edukimit mbi KSP-në në Vietnam
• Kërkimi i Certifikatës KSP për të gjithë nëpunësit e sektorit publik
• Marrja e mbështetjes nga MF-ja dhe organizatat profesionale për edukimin 

KSP



FALEMINDERIT !
PQUANGHUY@UEH.EDU.VN

CELULAR: (+84) 0908 231 260
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