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Master i Shkencave në
“Mësuesi në Edukim Fizik e Sporte”
Programi Master i Shkencave në Edukim me profil Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte synon të përgatisë specialistë me
koncepte dhe aftësi teorike e metodologjike për studimin – me këndvështrimin dhe metodat shkencore dhe bashkëkohore – të
zhvillimit psikomotor tek femijët e grupmoshve të ndryshme etj. Ai synon përgatitjen e dyfishtë, si mësues të edukimit fizik dhe
sportit por dhe si profesionistë të fushave në tërësi që lidhen me edukimin lëvizor dhe motor të tyre.
Programi i studimeve, u ofron studentëve dije, njohuri dhe metodologji të thelluar kërkimore e zbatuese kjo e fundit nëpërmjet
praktikave konkrete, për një punë të kualifikuar, jo vetëm në edukimin, por dhe në trajnimin e fëmijeve në sporte të ndryshme.

Kurrikula

Karriera

o Psikologji komunikimi
o Planifikimi i mësimdhënies dhe të nxënit
o Zhvilllim motor dhe edukim lëvizor
o Teknika e trajnimit individual dhe kolektiv
o Metodika e lojrave kolektive

Mundësi punësimi:
o Sektori i Arsimit, mësimdhënie në ciklin fillor dhe
para universitar, shkolla shtetërore dhe private
o Ekipe sportive të moshave shkollore
o Administrata publike, qëndrore apo lokale
o Institucione vendimarrëse sportive
o Sektorë të burimeve njerëzore
o Sektorë që merren me politika
o Sektorë, institucione e qendra të shërbimeve
rehabilituese për individë me nevoja e probleme të
veçanta fizike dhe shëndetesore

Kohëzgjatja & Forma e studimit
Kriteret
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 akredituar dhe diploma e tyre është
njehtësuar nga MASR/QSHA.

Studime me kohë të plotë
Kohëzgjatja normale e studimeve në program
2 vite akademikë.
Kohëzgjatja maksimale e studimeve në program
4 vite akademikë.

o Kanë përfunduar studime Bachelor në një fakultet me të
njëjtin natyre formimi (emërtimi) si dhe fakulteti i UMB-së që
mbulon programin e kërkuar.
o Dëshmi e gjuhës së huaj, të paktën në nivelin B1

Dokumentacioni mbështetës për aplikim:
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. Dëshmi e gjuhës së huaj, të paktën në nivelin B1
8. Mandatë pagesa për tarifën e aplikimit të kryer në UniBa
Kontakte të departamentit:
+355 69 20 67 247 | +355 69 20 41 222
Email: a.shyti@umb.edu.al

