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

Rrumbullaksoni vetëm një përgjigje të saktë!                                                                  Nga 2 pikë secila 

1. Cilat nga opsionet e mëposhtmet NUK janë agjentë të korporatës? 
A. Punonjësit në funksione menaxheriale. 
B. Punonjësit në funksione jo menaxheriale. 
C. Kontraktorët e jashtëm. 
D. Aksionarët. 

 
2. Mënyra më efektive e lansimit të programit për raportim të sjellëve të diskutueshme 

(sinjalizueseve apo whistle-blower) në të gjithë organizatën është të keni: 
A. Programet kompjuterike të trajnimit. 
B. Memorandume në kopje fizike. 
C. E-mail. 
D. Takime ballë për ballë me punonjësit. 

 
3. Cila nga opsionet e mëposhtme krijon një mekanizëm të qeverisjes së korporatës? 

A. Aktet nënligjore të korporatës. 
B. Zyrtarët e korporatës. 
C. Aksionarët. 
D. Bordi i Drejtorëve. 

 
4. Cila nga opsionet në vijim tenton të vlerësojë arsyetimet themelore morale për veprimet e 

korporatave dhe rezultatet konsekuente të këtyre veprimeve? 
A. Deklaratat e ndikimit të biznesit. 
B. Deklaratat e ndikimit në mjedis. 
C. Deklaratat e ndikimit në etikë. 
D. Deklaratat e ndikimit të sigurisë. 

 
5. Cila nga opsionet e mëposhtme është një aktivitet ligjor? 

A. Spiunazh industrial. 
B. Spiunazh ekonomik. 
C. Spiunazh i korporatës. 
D. Sigurimi i inteligjencës konkurruese. 

 
6. Blerja e sigurimit është një formë e zakonshme e: 

A. Shmangies së rrezikut. 
B. Kontrollit të humbjes. 
C. Mbajtjes së rrezikut. 
D. Transferimit të rrezikut. 
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7. E shprehur si përqindje, cila është shkalla e rrezikut objektiv nëse një kompani që zotëron 1,000 
makina, ka mesatarisht 30 humbje të makinave nga aksidentet në vit. Humbjet e makinave nga 
aksidentet ka shumë të ngjarë të jenë në mes të intervalit 35 dhe 45 dhe humbja e vitit të kaluar 
ishte 25 makina? 

A. 25% 
B. 30% 
C. 33.3% 
D. 40% 

Rreziku objektiv është ndryshimi i mundshëm i humbjeve aktuale nga humbjet e pritshme të ndara me humbjet 
e pritshme. (45 - 35) / 30 = 10/30 = 33.3%.  

8. Gjatë kryerjes së analizës së rrezikut, ekspozimi vjetor i humbjeve llogaritet si: 
A. Ndikimi minus frekuenca e ndodhjes. 
B. Ndikimi plus frekuenca e ndodhjes. 
C. Ndikimi pjesëtuar me frekuencën e ndodhjes. 
D. Ndikimi i shumëzuar me frekuencën e ndodhjes. 

 
9. Cilët nga faktorët vijues shkaktojnë më shumë rreziqe të biznesit për korporatat? 

I. Ndryshueshmëria e shitjeve ose të ardhurave. 
II. Leva operative. 
III. Rreziqet standarde të një projekti. 
IV. Rreziqet e korporatave të një projekti. 
 

A. I dhe II 
B. I dhe III 
C. II dhe III 
D. III dhe IV 

 
10. Sa i përket menaxhimit të rrezikut, frekuenca dhe ashpërsia e humbjes "të lartë" dhe "të ulët": 

A. Përcaktohen ndryshe për firma të ndryshme. 
B. Konsiderohen të njëjtë për të gjitha firmat. 
C. Identifikohen sipas standardeve të industrisë. 
D. Konsiderohen të parëndësishme kur merret parasysh shmangia e rrezikut. 

 
11. Gjatë implementimit të menaxhimit të rrezikut të ndërmarrjes (ERM), shumica e organizatave 

ndjekin një: 
A. Qasje të shtresuar. 
B. Qasje totale të rrezikut. 
C. Qasje të hershme fituese. 
D. Qasje pilot-projekt. 
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12. Sa i përket sigurisë së sistemeve të informacionit, rreziku definohet si cili nga kombinimet e 
mëposhtme? 

A. Sulm plus dobësi. 
B. Kërcënim plus dobësi. 
C. Kërcënim plus sulm. 
D. Kërcënim plus shkelje. 

 
13. Në organizatat ku shpesh krijohen grupe produktesh të reja, një strukturë që kombinon 

departamentizimin e produkteve dhe funksionalizimin, si dhe krijon linja të dyfishta të 
autoritetit do të ishte optimale. Struktura më e mirë për këtë organizatë do të ishte: 

A. Burokraci profesionale. 
B. Burokraci makinerike. 
C. Struktura mekanistike. 
D. Struktura organizative e matricës. 

 
14. Një firmë e madhe prodhuese e cila operon me shumë njësi biznesi që shërbejnë në tregje të 

ndryshme në rajone të ndryshme të një vendi. Cila nga strukturat e mëposhtme organizative 
është e përshtatshme për këtë firmë? 

A. Organizimi funksional. 
B. Organizimi i produktit. 
C. Organizimi matricë. 
D. Organizimi i divizionit. 

 
15. Cila nga opsionet e mëposhtmet është një avantazh i strukturës organizative të divizionit? 

A. Shqetësimi për nevojat e klientëve është i lartë. 
B. Menaxhmenti kryesor mban kontrollin e ngushtë të organizatës. 
C. Ekziston dyfishim i vogël i shërbimeve në të gjitha divizionet. 
D. Ka koordinim të mirë në të gjitha divizionet. 

 
16. Një diagram organizative përshkruan pozicionet zyrtare dhe linjat formale të autoritetit brenda 

një kompanie. Listat e tilla zakonisht kanë dy përmasa për të përshkruar: (1) zinxhirin e 
komandës dhe (2) ndarjen e punës. Këto dy dimensione quhen: 

A. Hierarkia vertikale dhe specializimi horizontal. 
B. Departamentizim funksional dhe stafi i specializuar. 
C. Stafi dhe funksionet e linjës. 
D. Departamenti i produkteve dhe shërbimeve. 

 
17. Cilat nga departamentet në vijim kanë organizatat horizontale? 

A. Vendndodhja gjeografike. 
B. Klasifikimi i klientit. 
C. Produkti-shërbimi. 
D. Procesi i punës. 
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18. Një kompani e integruar vertikalisht përshkruhet më së miri si ajo që: 
A. Zotëron të gjitha pajisjet e saj të prodhimit dhe ende varet nga furnizuesit për pjesët 

përbërëse. 
B. Është departamentalizuar nga produkti apo shërbimi. 
C. Kujdeset për hapësirën shumë të kufizuar të kontrollit. 
D. Prodhon pjesët përbërëse të përdorura në produktin e saj. 

 
19. Nëse një organizatë do të ndryshonte nga një strukturë organizimi jo fleksibël me shumë shtresa 

në hierarkinë e saj, në një strukturë më fleksibile dhe të strukturuar si rezultat i një ndryshimi 
në mjedisin e jashtëm të saj, cilës pamje të menaxhimit do t'i përmbahej organizata? 

A. Paparashikuar (pasigurisë). 
B. Sistemeve të hapura. 
C. Universalitetit  
D. Kasike. 

 
20. Një paragjykim për të vepruar, kontakti i shpeshtë me klientët, vetëqeverisje, sipërmarrje, formë 

e thjeshtë dhe shpenzime minimale janë të gjitha këto elementet e një organizate që fokusohet 
në: 

A. Përditësimin e vazhdueshëm të teknologjisë së saj. 
B. Të kushtuarit e një vëmendje të madhe bazave të biznesit. 
C. Planifikimin e vazhdueshëm strategjik.  
D. Marrjen e një pamjeje të paparashikuar të performancës organizative. 

 
21. Presidenti i një firme kërkoi ndihmë për të përcaktuar qartë qasjen menaxheriale që firma duhet 

ta marrë. Në mesin e përgjigjeve ishin katër deklaratat e mëposhtme: 
I. Menaxhimi është i njëjtë në të gjitha organizatat dhe përfshin funksionet e organizimit, 

personelit, drejtimit dhe kontrollit. 
II. Që të mbetemi konkurrues, ne duhet të përqendrohemi në përdorimin e burimeve tona në 

mënyrë efikase dhe efektive. Ky është çelësi i suksesit menaxherial. 
III. Të punësuarit janë të rëndësishëm. Për të qenë të suksesshëm, duhet të sigurohemi që ata 

janë të trajnuar dhe motivuar siç duhet, dhe ne duhet t'i mbajmë hapur kanalet e 
komunikimit. 

IV. Organizatat janë organizma kompleks, dinamik dhe të integruar. Ne duhet ta njohim këtë 
fakt dhe të përqendrojmë vëmendjen tonë në zhvillimin e ndërlidhjeve sinergjike. 

 
Cila deklaratë pasqyron qasjen e sjelljes ndaj menaxhmentit? 
 

A. I. 
B. II. 
C. III. 
D. IV. 
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22. Cila nga opsionet e mëposhtme përshkruan se ku secili departament është relativisht i pavarur 
sepse puna nuk rrjedh midis njësive funksionale? 

A. Ndërvarësia reciproke. 
B. Ndërvarësi sekuenciale. 
C. Ndërvarësia e bashkuar. 
D. Ndërvarësia horizontale. 

 
23. Komunikimi jo verbal ka ndikimin më të madh kur përdoret cili nga këto? 

A. Diskutimi ballë për ballë. 
B. Biseda telefonike. 
C. Video konferenca. 
D. Letra formale. 

 
24. Mendimet personale të një njeriu përkthehen në fjalë gjatë cilës pjesë të procesit të komunikimit 

bazë? 
A. Kodimit. 
B. Dekodimit. 
C. Marrjes. 
D. Dërgimit. 

 
25. Cili lloj i centralizimit zakonisht gjendet në strukturën matricë të projektit? 

A. Decentralizuar. 
B. Decentralizuar me ndarje. 
C. Shumë e decentralizuar. 
D. Shumë e centralizuar. 

 
26. Cila nga analizat e mëposhtme përfshin një kërkim për anët e forta, dobësitë, mundësitë dhe 

kërcënimet (SWOT) që ndikojnë në performancën organizative? 
A. Analiza e situatës. 
B. Analiza e ndjeshmërisë. 
C. "Çka nëse" analiza. 
D. Analiza e mjedisit të jashtëm. 

 
27. Njësitë e biznesit që duhet fuqimisht të konsiderohen për divestim (shitje) gjatë ristrukturimit 

përfshijnë ato me: 
A. Intensitet të lartë kapitalesh. 
B. Përshtatje e ulët operacionale. 
C. Rreziqe të ulëta dhe të mesme. 
D. Shpenzime të larta hulumtimi dhe zhvillimi. 
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28. Firma mbrojtëse: 
A. Ndjek një strategji sulmuese. 
B. Reagon ndaj situatave mjedisore. 
C. Përpiqet për të rritur pjesën e tregut. 
D. Nuk angazhohen në produkte të reja apo zhvillim të tregut. 

 
29.  Cila nga opsionet e mëposhtme NUK është aktivitet primar i zinxhirit të vlerës? 

A. Shërbimi dhe logjistika përbrenda. 
B. Shitjet dhe Marketingu. 
C. Operacionet. 
D. Prokurimi. 

 
30. Në cilin nga fazat e mëposhtme të integrimit vertikal, marka e produktit ka rëndësi shumë të 

madhe? 
A. Nxjerrjen e lëndës së parë. 
B. Prodhimin primar. 
C. Shitjen me shumicë dhe / ose shitjen me pakicë. 
D. Prodhimin përfundimtar. 

 
31. Sipas teorisë së ekonomisë së kostos së transaksionit, një treg ka të ngjarë të dështojë nëse: 

A. E ardhmja është shumë e pasigurt. 
B. Të gjitha palët në transaksion kanë të njëjtin nivel të njohurive. 
C. Pasuritë e firmës përdoren për të zhvilluar produkte dhe shërbime. 
D. Ka një numër të madh furnizuesish. 

 
32. Cila nga të mëposhtmet NUK duhet të përdoret në implementimin e autenticitetit 

(vërtetitimit/validimit) të Kerberos? 
A. Standardi i enkriptimit të të dhënave (DES). 
B. Standard i avancuar i enkriptimit (AES). 
C. Rivest, Shamir dhe Adleman (RSA). 
D. Diffie-Hellman (DH). 

 
33. Në autenticitetin (vërtetimin/validimin) elektronik, përdorimi i një tokeni për të fituar qasje në 

një token të dytë quhet: 
A. Token i vetëm, skema me një faktor. 
B. Token i vetëm, skema multifaktore. 
C. Tokene të shumëfishta, skema multifaktore. 
D. Skema e shumëfishtë e autenticitetit (vërtetitimit/validimit). 
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34. Cila nga deklaratat e mëposhtme NUK është e saktë për një mbyllje të sesionit në kontrollin e 
qasjes? 

A. Një mbyllje e sesionit mund të aktivizohet në një pajisje me ekran. 
B. Një mbyllje e sesionit vendos një model publikisht të dukshëm në pamjen e ekranit të 

pajisjes. 
C. Një mbyllje e seksioneve fsheh atë që ishte parë më parë në ekranin e pajisjes. 
D. Një mbyllje e sesionit është zëvendësim për daljen nga sistemi. 

 
35. Cila nga opsionet e mëposhtmet NUK është një shembull i kontrollit të qasjes së pakontrolluar? 

A. Kontrolli i qasjes së detyrueshme. 
B. Kontrolli i qasjes së bazuar në identitet (IBAC). 
C. Kufizimet e përkohshme. 
D. Kontrolli i qasjes së bazuar në role. 

 
36. Për menaxhimin e identitetit, cili nga të mëposhtmet kërkon autenticitetin 

(vërtetimin/validimin) e faktorëve të shumëfishtë? 
A. Arkitektura peer-to-peer. 
B. Arkitektura client host-to-server. 
C. Arkitektura User-to-host. 
D. Arkitektura e palës së tretë të besuar (TTP). 

 
37. Cila nga këto nuk është një mekanizëm autenticiteti (vërtetimi/validimi)? 

A. Çfarë është përdoruesi. 
B. Çfarë di përdoruesi. 
C. Çfarë mund të bëjë përdoruesi. 
D. Çfarë ka përdoruesi. 

 
38. RBAC është kontrolli i qasjes së bazuar në rol, MAC është kontrolli i qasjes së detyrueshme, 

DAC është kontroll i qasjes diskrecionale, ABAC është kontrolli i qasjes i bazuar në atribute, 
PBAC është kontrolli i qasjes i bazuar në politika, IBAC është kontrolli i qasjes i bazuar në 
identitetit, RuBAC është kontrolli i qasjes së bazuar në rregulla, RAdAC është kontrolli i qasjes 
ndaj rrezikut adaptiv, dhe UDAC është kontrolli i qasjes së përdoruesit. Për menaxhimin e 
identitetit, politika e RBAC përcaktohet si cila nga të mëposhtmet? 

A. RBAC = MAC + DAC 
B. RBAC = ABAC + PBAC 
C. RBAC = IBAC + RuBAC 
D. RBAC = RAdAC + UDAC 
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39. Cila nga të mëposhtmet është një shembull i autenticitetit (vërtetimit/validimit) jo të anketuar? 
A. Fjalëkalimi. 
B. Tokeni i memories. 
C. Karta e mençur (Smart Card). 
D. Sinjalet e komunikimeve. 

 
40. Rendisni mekanizmat e mëposhtëm të autenticitetit (vërtetimit/validimit) që sigurojnë më së 

paku mbrojtje kundër sulmeve të përsëritura? 
A. Vetëm fjalëkalimi, fjalëkalimi dhe PIN, përgjigja ndaj sfidës dhe fjalëkalimi një 

përdorimësh 
B. Fjalëkalimi dhe PIN, përgjigjja ndaj sfidës, fjalëkalimi një përdorimësh dhe vetëm 

fjalëkalimi 
C. Përgjigja ndaj sfidës, fjalëkalimi një përdorimësh, fjalëkalimi dhe PIN, dhe vetëm 

fjalëkalimi 
D. Përgjigja ndaj sfidës, fjalëkalimi dhe PIN, fjalëkalimi një përdorimësh dhe vetëm 

fjalëkalimi. 
 

41. Nga një këndvështrim i kontrollit të qasjes, cila nga të mëposhtmet është llogaritur nga një 
fjalëkalim? 

A. Fjalëkalimi hyrës. 
B. Fjalëkalimi virtual. 
C. Fjalëkalimi personal. 
D. Fjalëkalimi i vlefshëm. 

 
42. Cila nga këto është një problem i veçantë i raportimit lidhur me përcaktimin e rezultateve të 

operacioneve (fitimit kontabël) për një periudhë të ndërmjetme? 
A. Zhvlerësimi për një periudhë të ndërmjetme përfaqëson një vlerësim. 
B. Një humbje e jashtëzakonshme që ndodh në tremujorin e dytë duhet të jetë e shpërndarë 

gjatë tre periudhave të kaluara të të njëjtit vitit kontabël. 
C. Shpenzimet e reklamimit dhe shpenzimet e ngjashme të shpenzuara në një periudhë 

të ndërmjetme mund të kenë efekt përfitues edhe në periudha të tjera të ndërmjetme 
për të njëjtin vit kontabël. 

D. Kostoja e mallrave të shitura për një periudhë të ndërmjetme pasqyron vetëm shumën e 
kostos së produktit që zbatohet për të ardhurat e shitjeve të njohura në periudhën e 
ndërmjetme. 
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43. Kompania përdor zhvlerësimin drejtvizor për qëllime të raportimit financiar, por përdor 
zhvlerësimin e përshpejtuar për qëllime tatimore. Cila nga llogaritë në vijim do të kishte saldon 
më të ulët në pasqyrat financiare të përdorura për qëllime tatimore sesa do të e kishte në 
pasqyrat financiare për qëllime të përgjithshme? 

A. Paraja e gatshme 
B. Zhvlerësimi i akumuluar 
C. Pasuritë fikse bruto 
D. Fitimet e mbajtura 

 
44. Kompania vlerëson se shpenzimet afatgjata për aftësi të kufizuara si rezultat i punësimit gjatë 

periudhës aktuale do të jenë 100,000€. Si duhet të trajtohet kjo? 
A. Vetëm duhet të shpaloset, pa e regjistruar në ditar 
B. Duhet të regjistrohet një shpenzim në vlerë prej 100,000€ 
C. Duhet të njihet një pasuri në vlerë prej 100,000€ 
D. Duhet të bëhet një reduktim i drejtpërdrejtë në fitimet e mbajtura prej 100,000€. 

 
45. Cilat janë efektet e një regjistrimi sipas parimit akrual për të regjistruar të hyrat nga shitjet me 

kredi? 

 I II III IV 
Pasuri Zvogëlim Rritje Nuk ka efekt Nuk ka efekt 
Detyrime Nuk ka efekt Nuk ka efekt Zvogëlim Rritje 
Kapitali i pronarëve Zvogëlim Rritje Rritje Zvogëlim 

 
A. I 
B. II 
C. III 
D. IV 

Hyrja në ditar për të hyrat nga shitjet me kredi përfshin një debitim në një llogari të arkëtueshme dhe një kreditim 
për një llogari të hyrash. Kështu, rritja e të hyrave rrit pasuritë dhe kapitalin e pronarëve (indirekte përmes pasqyrës 
së të ardhurave). 

46. Një linjë ajrore duhet të njohë të hyra nga shitja e biletave të aeroplanit në periudhën në të cilën: 
A. Biletat e udhëtarëve janë rezervuar. 
B. Biletat e udhëtarëve janë konfirmuar. 
C. Biletat janë lëshuar. 
D. Fluturimi ndodhë. 

 
 
 
 
 



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

Rrumbullaksoni vetëm një përgjigje të saktë!                                                                  Nga 2 pikë secila 

47. Identifikoni deklaratën më poshtë që paraqet një supozim themelor të kërkuar për përdorimin 
e teknikës së përqindjes së shitjeve për të zhvilluar pasqyrat financiare pro forma. 

A. Ekonomitë e shkallës ekzistojnë në përdorimin e pasurive. 
B. Nivelet aktuale të të gjitha pasurive janë optimale për nivelin aktual të shitjeve. 
C. Normat aktuale të shitjes së pasurive për firmën në çdo periudhë të caktuar variojnë me 

faza të ndryshme të ciklit ekonomik. 
D. Konsideratat teknologjike diktojnë që pasuritë fikse janë shtuar në sasi të mëdha dhe të 

ndara. 
 

48. Nëse obligacionet e pagueshme me një vlerë bartëse të barabartë me vlerën nominale 
rimbursohen duke përdorur dispozitën e thirrjes, premiumi i thirrjes së rimbursimit nga 
emetimi duhet të jetë: 

A. E njohur aktualisht si një humbje dhe e raportuar si një komponent i të ardhurave para 
zërave të jashtëzakonshëm. 

B. E njohur aktualisht në të ardhura si një humbje e jashtëzakonshme. 
C. Amortizuar gjatë jetës së mbetur origjinale të emetimit së shlyer. 
D. Amortizuar gjatë jetës së emetimit të ri. 

 
49. Cili lloj organizate përdor një shkallë shumë të lartë të vendimmarrjes, vlerësimit dhe kontrollit 

vendor? 
A. Policentrike. 
B. Polikronike. 
C. Gjeocentrike. 
D. Etnocentrike. 

 
50. Cila nga shtetet e mëposhtme hynë në grupin e vendeve /rajoneve të kulturës së kontekstit të 

ulët? 
A. Zvicra 
B. Kina 
C. Korea 
D. Arabia Saudite. 


