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o Kanë përfunduar dhe janë diplomuar në një program të
ciklit të parë, i cili rezulton i licensuar në momentin e
regjistrimit të studentit dhe i akredituar në momentin e
diplomimit të studentit
o Janë diplomuar jashtë vendit në një program studimi
të ciklit të parë, të licensuar dhe të akredituar dhe
diploma e tyre është njehtësuar nga MASR/QSHA 

o Planifikimi i Mësimdhënies dhe të Nxënit
o Metoda të Kërkimit në Edukim
o Legjislacion dhe Organizim në Edukim Fizik dhe Sport
o Didaktika e Lojrave Sportive Kurrikulare
o Didaktika e Stërvitjes Sportive
o Guidë për Turizëm Sportiv
o Metodika e Aktivitetit Fizik i Fëmijëve me 
Nevoja të Veçanta

Studime me kohë të plotë

Kohëzgjatja normale e studimeve në program 
2 vite akademikë.

Kohëzgjatja maksimale e studimeve në program
4 vite akademikë.

1. Fotokopje Kartë Identiteti / pasaportë
2. Fotokoje e diplomës së ciklit të parë e noterizuar / diplomë tjetër studimi e fituar jashtë shtetit dhe e njehsuar nga
MASR; 3. Vërtetim i listës së notave dhe krediteve / suplementi i diplomës
4. Fotokopje e noterizuar e diplomës së Maturës Shtetërore + Çertifikatë e notave, e konfirmuar nga DAR/ZA
5. CV
6. 2 fotografi
7. Mandatë pagesa për tarifën e aplikimit të kryer në UniBa

o si mësues i lëndës “Edukim Fizik e Sporte” në shkollat
e arsimit bazë dhe të mesëm të lartë (gjimnaze dhe
shkolla profesionale)
o si drejtues në ekipet e moshave
o në institucionet e qeverisjes lokale dhe qendrore që
lidhen me vendimmarrjen sportive
o në organizata private si: palestra, klube apo federata  
 sportive
o në institucione rehabilituese për individë me nevoja e 
probleme të veçanta fizike dhe shëndetësore
 

Programi i studimit Master Profesional në “Mësuesi në Edukim Fizik e Sporte” synon t’i përgatisë studentët në mënyrë të dy-
fishtë, si mësues të lëndës “Edukim Fizik e Sporte”, por dhe si profesionistë të fushave që lidhen me edukimin lëvizor dhe
motor të tyre. Programi i studimeve, u ofron studentëve dije dhe njohuri, jo vetëm në edukim, por dhe në trajnimin e fëmijeve
në sporte të ndryshme.

Master Profesional në Edukim, 
“Mësuesi në Edukim Fizik e Sporte”

Dokumentacioni mbështetës për aplikim: 
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