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Udhëzime/Instructions: 

1. MOS E HAPNI DERISA T’IU LEJOHET PREJ
MBIKËQYRËSIT

Do Not Open Until Your invigilator Allows You to Do So. 

2. ËSHTË E DETYRUESHME PËRGJIGJA E TË GJITHA PYETJEVE
All Questions Are Mandatory 

3. KOHA E LEJUAR ËSHTË 3 ORË
Time Allowed is 3 Hours 

4. EMRI JUAJ NUK DUHET TË PARAQITET NË ASNJË FLETË TË
KËTIJ PROVIMI.  
Your name should appear nowhere in this test. 
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CONTENT/ PËRMBAJTJA 

 

Pjesa Maksimumi i dhënë Kujdes! 
Kjo pjesë është vetëm 

për përdorim nga 
ShKÇAK 

PIKËT E DHËNA 

1. Pyetje (50 x 2 pikë) 100  

Gjithsej 100  



Të gjitha pyetjet janë me zgjidhje të shumëfishtë, ku vetëm njëra zgjidhje është e saktë. 

Rrumbullakosni vetëm një përgjigje të saktë!                                                                  Nga 2 pikë secila 

1. Qeverisja e korporatës është e interesuar kryesisht për cilën na se vijon? 

a) Veprimet disiplinore të punonjësve të depove. 

b) Kodi i sjelljes për punonjësit e zyrës. 

c) Të drejtat dhe detyrimet e punonjësve të bimëve. 

d) Rolet, të drejtat dhe përgjegjësitë e aksionarëve 

 

2. Qëllimi i cilit nga sa vijon është të parandalojë ose minimizojë problemet e agjencisë? 

a) Forcat e tregut dhe kostot e agjencisë 

b) Aktet nënligjore dhe statuti. 

c) Kodi i mirësjelljes dhe kodi i nderit. 

d) Politikat dhe praktikat e qeverisjes. 

 

3. Cila nga udhëzimet e mëposhtme të qeverisjes së korporatave mund të përdoret për të 

zgjidhur problemin e agjencisë? 

a) Detyrimi i rimbursimit. 

b) Kompensimi i bordit të drejtorëve. 

c) Kompensimi i menaxhmentit. 

d) Detyrimi i kompensimit. 

 

4. Cili është termi i saktë për t'u përdorur kur punonjësit janë në gjendje të sjellin lirshëm 

shqetësimet e tyre mbi praktikat e paligjshme ose jo etike në bordin e drejtorëve të një 

kompanie? 

a) Tregtimi i brendshëm 

b) Vetë-trajtim 

c) Alarmues me fishkëllim 

d) Mashtrim me pasuri 

 

5. Cila nga sa vijon është një deklaratë ideale në lidhje me shpalosjet e performancës së 

korporatës? 

a) Shpalosjet lidhen drejtpërdrejt me punën ose pozicionin e mbajtur. 

b) Shpalosjet lidhen drejtpërdrejt me masën e kompensimit të marrë. 

c) Shpalosjet duhet të përfshijnë raportimin e detyrueshme dhe vullnetare. 

d) Shpalosjet duhet të përfshijnë të gjitha deklaratat e konfliktit të interesit. 

 

6. Cila nga sa vijon NUK përshkruan plotësisht etikën e biznesit? 

a) Marrja e vendimeve me të vetmin kriter të fitimit. 

b) Njohja e ndryshimit në mes të drejtës dhe të gabuarës. 

c) Pajtimi me normat apo standardet mbizotëruese të shoqërisë. 

d) Marrja e vendimeve në përputhje me atë që duhet të jetë. 
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7. Cila nga sa vijon është përparësia më e lartë për një korporatë me përgjegjësi shoqërore? 

a) Të jetë një firmë fitimprurëse. 

b) Të jetë një firmë e shëndetshme. 

c) Të jetë një firmë etike. 

d) Të jetë një firmë ligjore. 

 

8. Cili nga përbërësit e mëposhtëm të kornizës së menaxhimit të rrezikut të ndërmarrjes (ERM) 

adreson proceset dhe njerëzit në një organizatë? 

a) Rreziqet strategjike 

b) Rreziqet operacionale 

c) Rreziqet financiare 

d) Rreziqet hazarde 

 

9. Fusha e menaxhimit të rrezikut të ndërmarrjes (ERM) përfshin cilën nga këto më poshtë? 

I. Krijimin e mundësive 

II. Mundësitë e zvogëlimit të rrezikut 

III. Analizimi i pikave të forta 

IV. Fokusimi në dobësitë 

a) I dhe II 

b) I dhe III 

c) III dhe IV 

d) I, III dhe IV 

 

10. Cila nga teknikat e mëposhtme për trajtimin e rrezikut mund të përfaqësojë një variant të 

veçantë të teknikave të tjera? 

a) Financimi i rrezikut 

b) Mbajtja e rrezikut 

c) Ndarja e rrezikut 

d) Transferimi i rrezikut 

 

11. Cila nga sa vijon NUK është një shembull i mbajtjes së rrezikut? 

a) Përdorimi i kredisë 

b) Përdorimi i fondeve rezervë 

c) Inkorporimi 

d) Vetë-sigurimi 

 

12. Sa i përket mjeteve të menaxhimit të rrezikut, të gjitha sa vijon janë shembuj të metodave 

cilësore, përveç: 

a) Listat kontrolluese. 

b) Vetëvlerësimet. 

c) Notimi subjektiv. 

d) Qasje intuitive. 



Të gjitha pyetjet janë me zgjidhje të shumëfishtë, ku vetëm njëra zgjidhje është e saktë. 

Rrumbullakosni vetëm një përgjigje të saktë!                                                                  Nga 2 pikë secila 

13. Sa i përket mjeteve të administrimit të rrezikut, ekspertët e fushave përkatëse (SMEs) marrin 

pjesë në cilën nga këto? 

a) Fokus grupet. 

b) Intervista. 

c) Sondazhet. 

d) Teknikën Delphi. 

 

14. Parimet e mëposhtme karakterizojnë struktura të caktuara organizative: 

I. Një epror mund të delegojë autoritetin për të marrë vendime, por nuk mund të 

delegojë përgjegjësinë përfundimtare për rezultatet e atyre vendimeve. 

II. Hapësira e kontrollit të një eprori nuk duhet të kalojë shtatë vartës. 

III. Përgjegjësia duhet të shoqërohet nga autoriteti adekuat. 

IV. Punonjësit në të gjitha nivelet duhet të jenë të fuqizuar të marrin vendime. 

 

Cilin prej këtyre parimeve i takon hierarkikes dhe strukturave organizative të hapura? 

 

a) I dhe III 

b) I dhe IV 

c) II dhe III 

d) III dhe IV 

 

15. Në çfarë forme organizimi një punonjës raporton tek shumë menaxherë? 

a) Burokraci 

b) Matricë 

c) Departamenti 

d) Mekanicistik 

 

16. Gjatë anketës paraprake, një auditor i brendshëm rishikoi një tabelë organizative që 

përshkruante drejtorin ekzekutiv (CEO) në kutinë kryesore me kutitë e nivelit të dytë që 

përcaktonin nën udhëheqësit e prodhimit, marketingut, financave dhe kontabilitetit dhe 

administratës. Kutitë e nivelit të zëvendës-drejtorit janë të lidhura me kutinë e CEO nga një 

linjë e pandërprerë. Kjo tregon për auditorin e brendshëm që forma e departamentizimit të 

kësaj organizate në nivelin e dytë është: 

a) Personelit 

b) Matricës 

c) Funksionale 

d) Projektit 
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17. Cila nga sa vijon NUK do të ishte zakonisht një faktor kryesor në zgjedhjen e një 

klienti/shitësi? 

a) Çmimi. 

b) Kualiteti 

c) Përdorimi i inventarit 

d) Shërbimi 

 

18. Cilën teknikë do ta përdorte një kompani për të përcaktuar se cili miks i reklamimit i radios, 

televizionit dhe gazetës ofron rritjen optimale të shitjeve dhe përmirësimin e imazhit tek 

publiku? 

a) Analizë Pareto. 

b) Analiza e vlerës. 

c) Regresionit linear. 

d) Procesi i Markovit. 

 

19. Cila nga rezultatet e mëposhtme që rezulton nga auditimi i produkti është e vështirë për një 

menaxher të produktit të trajtojë? 

a) Për të vazhduar me produktin aktual. 

b) Për të përmirësuar produktin aktual. 

c) Për të ndërprerë produktin aktual. 

d) Për të modifikuar produktin aktual. 

 

20. Rrjedhjet negative të parasë ndodhin në cilën nga fazat e mëposhtme të ciklit jetësor të 

produktit? 

a) Në hyrje 

b) Në rritje 

c) Në pjekuri 

d) Në rënie 

 

21. Cili nga standardet e mëposhtëm ISO shprehimisht NUK kërkon një auditim zyrtar? 

a) ISO 14001 - Menaxhim Mjedisi. 

b) ISO 9001 - Menaxhim i Cilësisë. 

c) ISO 26000 - Përgjegjësia sociale. 

d) ISO 50001 - Menaxhimi i energjisë. 

 

22. Cila nga sa vijon kërkohet të monitorojë periodikisht marrëveshjet kontraktuale të një 

klienti/shitësi të jashtëm? 

a) Shqyrtimi i kujdesit të duhur. 

b) Auditim i pavarur. 

c) Deklarata e punës. 

d) Rregullat e angazhimit. 
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23. Kur merreni me furnitorët dhe shitësit, cila nga sa vijon është më e vështirë për t’u zbuluar në 

mashtrimet e shitësve? 

a) Mbingarkimi për blerjen e mallrave. 

b) Marrëveshjet e fshehta mes blerësve dhe shitësve. 

c) Transporti i mallrave me cilësi të ulët. 

d) Mos transportimi i mallrave kur bëhet pagesa. 

 

24. Kompanitë që përpiqen të jenë përgjegjëse ndaj palëve të interesuara të tyre, zakonisht 

përqendrohen së pari në cilën nga këto? 

a) Klientët 

b) Punonjësit 

c) Investitorët 

d) Komunitetet lokale 

 

25. Programi i menaxhimit total të cilësisë (TQM) duhet të bashkëngjitet me një organizatë në: 

a) Politika 

b) Procedura 

c) Kulturë 

d) Standarde 

 

26. Komponenti më i rëndësishëm i kontrollit të cilësisë është: 

a) Sigurimi i mallrave dhe shërbimeve në përputhje me specifikimet e projektimit. 

b) Kënaqshmëria e menaxhmentit të lartë. 

c) Përputhja me specifikimet ISO ‐ 9000. 

d) Përcaktimi i kohës së duhur të inspektimeve. 

 

27. Një kompani po vendos nëse do të blejë një makinë të automatizuar për të prodhuar një prej 

produkteve të saj. Flukset e pritshme neto të parave nga ky vendim varen nga disa faktorë, 

ndërveprimet midis atyre faktorëve dhe probabilitetet që lidhen me nivele të ndryshme të 

këtyre faktorëve. Metoda që kompania duhet të përdorë për të vlerësuar shpërndarjen e 

flukseve neto të parave nga ky vendim, dhe ndryshimet në flukset monetare neto që vijnë nga 

ndryshimet në nivelet e faktorëve të ndryshëm është: 

a) Analiza e Simulimit dhe Ndjeshmërisë. 

b) Programim linear. 

c) Analiza e korrelacionit. 

d) Analiza diferenciale. 
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28. Sipas teorisë së Herzbergut të motivimit të dy faktorëve, cilat nga se vijon janë nevoja të nivelit 

të lartë dhe përfshijnë arritje, njohje, përgjegjësi dhe mundësi për rritje? 

a) Faktorët higjienë 

b) Faktorët jo karakteristik 

c) Motivuesit 

d) Të pakënaqurit 

 

29. Tendenca e anëtarëve të grupit për të ndjekur grupin dhe për të rezistuar ndaj ndikimeve të 

jashtme quhet: 

a) Mendim grupor 

b) Atraktivitet 

c) Kohezion. 

d) Konformitet 

 

30. Cili nga sa vijon është një model i udhëheqjes që përshkruan marrëdhëniet midis stileve të 

udhëheqjes dhe situatave specifike organizative? 

a) Qasja e kontigjencës. 

b) Qasja e sjelljes. 

c) Qasja e tipareve. 

d) Qasja organizative. 

 

31. Cili nga llojet e mëposhtëm të udhëheqësve sqaron rolin dhe kërkesat e detyrave të vartësve? 

a) Transaksional. 

b) Karizmatik. 

c) Transformuese. 

d) Mbështetës. 

 

32. Cila nga fazat e mëposhtme të zhvillimit të ekipit shoqërohet me konflikte dhe 

mosmarrëveshje? 

a) Kryerja. 

b) Normimi 

c) Mësymja 

d) Formimi 

 

33. Zhvillimi organizativ (OD) është një nga qasjet kryesore për menaxhimin proaktiv të 

ndryshimit në organizata. Një nga objektivat kryesore të OD është: 

a) Rritja e fuqisë së drejtuesve. 

b) Përafrimi i qëllimeve të organizatës dhe të punonjësve. 

c) Tërheqja e punonjës më të mirë në organizatë. 

d) Sigurimi për organizatën dhe menaxherët e saj mënyra për të rritur efikasitetin. 
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34. Në menaxhimin e projektit, cili nga sa vijon përdor vetëm një vlerësim kohor për një aktivitet? 

a) Modeli përcaktues. 

b) Modeli stokastik. 

c) Modeli probabilistik. 

d) Modeli i qëndrueshëm 

 

35. Gjatë vlerësimit të kontrollit, një auditor i brendshëm mund të përqendrohet në mënyrë 

specifike dhe të konsiderueshme në cilën nga pikat e mëposhtme kur rishikon fushën e 

"filozofisë së menaxhimit dhe stilit të funksionimit", i cili është një faktor në mjedisin e 

kontrollit? 

a) Natyra e rreziqeve të biznesit të pranuara. 

b) Qëndrimet ndaj raportimit financiar, përfshirë edhe zbulimin e informacionit. 

c) Zhvillimi i vlerësimeve të kontabilitetit. 

d) Qëndrimet ndaj funksionit të kontabilitetit dhe stafit të tij. 

 

36. Cila nga sa vijon është një komponent që ofron një shërbim të sigurisë për një aplikacion të 

kartelës së mençur të përdorur në vërtetimin e një pajisjeje celulare? 

a) Protokolli i përgjigjes së sfidës 

b) Ofrues shërbimi. 

c) Menaxher i burimeve. 

d) Modeli që bënë thirrje (driver) për lexuesin e kartelave të mençura 

 

37. Cila nga veprimet e mëposhtme merret me kontrollin e qasjes nga grupi? 

a) Kontrolli i qasjes diskrecionale. 

b) Kontrolli i detyrueshëm i qasjes. 

c) Lista e kontrollit të qasjes. 

d) Kontrolli logjik i qasjes. 

 

38. Cila nga të mëposhtmet i referohet arritjes së një ekuilibri midis të drejtave të një individi dhe 

kontrollit mbi informacionin për veten e tyre? 

a) Konfidencialiteti 

b) Privatësia 

c) Sigurimit 

d) Integriteti 

 

39. Cila është metoda më pak e fuqishme për të mbrojtur të dhënat konfidenciale ose skedarët e 

programit? 

a) Përzierja të dhënave. 

b) Kodimi i të dhënave para transmetimit. 

c) Dekodimi i të dhënave pas transmetimit. 

d) Përdorimi i fjalëkalimeve dhe kodeve të tjera të identifikimit. 
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40. Një kompani emeton obligacione me një normë kuponi 10% në një kohë kur norma e interesit 

të tregut për bono me rrezik dhe maturim të ngjashëm është 15%. Formati i regjistrimit në 

 ditar që kompania do të përdorte për të regjistruar emetimin është:  

a) Debito Paranë – Debito Premia për obligacionet e pagueshme – Kredito Obligacionet e 

pagueshme 

b) Debito Paranë – Kredito Premia për obligacionet e pagueshme - Kredito Obligacionet e 

pagueshme 

c) Debito Paranë – Debito Zbritjen për obligacionet e pagueshme - Kredito 

Obligacionet e pagueshme 

d) Debito Paranë - Debito Zbritjen për obligacionet e pagueshme - Kredito Obligacionet e 

pagueshme 

 

41. Kur përgatiten pasqyrat financiare, cila nga çështjet e mëposhtme kërkon që kontabilistët të 

vlerësojnë efektet e kushteve dhe ngjarjeve të ardhshme? 

a) Çmimi i blerjes së një ndërtese 

b) Çmimi i një letre me vlerë të tregtueshme në treg. 

c) Sasia e rezervave minerale të rikuperueshme. 

d) Numërimi fizik i stoqeve 

 

42. Një kompani e shërbimit mban të dhënat e saj të kontabilitetit mbi bazën e parave të gatshme. 

Gjatë vitit 2012, kompania mblodhi €600,000 nga klientët. Informacioni i mëposhtëm është 

gjithashtu në dispozicion: 

 

 Fillim të vitit Fund të vitit 

Llogaria e arkëtueshme € 120,000 € 180,000 

E ardhura e pa fituar - € 15,000 

 

Cila ishte shuma e të ardhurave të shërbimit të fituara për vitin në bazë akruale? 

a) €525,000. 

b) €555,000. 

c) €645,000. 

d) €675,000. 

Përllogaritja: Mbledhja e parasë së gatshme (€600,000) + Rritja e arkëtimeve (€60,000) - Rritja e 

të ardhurave të pa fituara (€15,000) = €645,000 

43. Efekti i amortizimit të një shume pozitive të emrit të mirë do të ishte: 

a) Zbritja e fitimeve të raportuara. 

b) Rritja e të ardhurave të tjera. 

c) Zbritja e shpenzimeve operative. 

d) Rritja e kostos së raportuar të mallrave të shitura. 
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44. Nëse çdo gjë tjetër është e barazuar, bilanci i parave të gatshme të raportuara në pasqyrën 

bankare të një klienti do të jetë më i vogël se bilanci i treguar në të dhënat e vetë klientit nëse 

ka: 

a) Para në tranzit. 

b) Çeçe të papaguara 

c) Pagesat e interesit për klientin që nuk janë regjistruar ende në librat e klientit. 

d) Kredi në llogarinë e klientit që përfshijnë gabimisht depozitat nga një klient tjetër. 

 

45. Cili nga sa vijon është përkufizimi i termit "kosto e konvertimit" në një mjedis prodhimi? 

a) Materiali direkt plus shpenzimet e përgjithshme të prodhimit. 

b) Puna direkte plus shpenzimet e përgjithshme të prodhimit. 

c) Puna direkte plus materiali direkte. 

d) Materiali direkte plus materiali indirekte. 

 

46. Paga e inxhinierit të prodhimit duhet të klasifikohet si: 

a) Shpenzim i përgjithshëm i prodhimit 

b) Kosto e punës direkte 

c) Kosto variabile. 

d) Kostoja e inxhinierizuar. 

 

47. Në një operacion prodhimi tradicional, kostot direkte normalisht do të përfshijnë: 

a) Riparimet e makinerive në një fabrikë automobilesh. 

b) Energjia elektrike në një fabrikë elektronike. 

c) Dru në një fabrikë mobiliesh. 

d) Komisionet e paguara për personelin e shitjeve. 

 

48. Doktrina ‘promissory estoppel’ është cila nga sa vijon? 

a) Një doktrinë që zbaton premtimet jo kontraktuese. 

b) Një doktrinë që përfshin si një kërkesë që ka pasur mbështetje të arsyeshme në 

premtim. 

c) Një doktrinë që mbështetet në drejtësi dhe jo në të drejtat kontraktuese. 

d) Të gjitha sa më sipër. 

 

49. Nëse një garancion i nënkuptuar lind nga rrethanat në të cilat palët lidhin një kontratë mund të 

varet nga cilët faktorë të mëposhtëm: 

a) Lloji i kontratës së lidhur. 

b) Statusi i shitësit tregtar ose jo-tregtar. 

c) Zbatueshmëria e statuteve të tjera. 

d) Të gjitha sa më sipër. 

 

 

 



Të gjitha pyetjet janë me zgjidhje të shumëfishtë, ku vetëm njëra zgjidhje është e saktë. 

Rrumbullakosni vetëm një përgjigje të saktë!                                                                  Nga 2 pikë secila 

50. Akti i Shermanit ndalon në mënyrë specifike cilën nga këto? 

a) Monopolizimet 

b) Blerjet e pasurive që zvogëlojnë konkurrencën. 

c) Diskriminimi i çmimeve. 

d) Bashkimet që zvogëlojnë konkurrencën. 

 




