
FTESË PËR PJESËMARRJE NË ASMC
3KOMITETI OLIMPIK I KOSOVES 

B Y  C H R I S T O P H E R  H E N D E R S O N

Bazuar në Planin Strategjik të KOK për ngritjen e kapaciteteve të Burimeve

njerëzore si parakusht i menaxhimit strategjik te Organizatave Sportive Olimpike

(OSO), KOK fton Federatat Olimpike të Kosovës për aplikim në Kursin e Avancuar

për Menaxhimin e Organizatave Sportive (ASMC 3)

PROPOZIMET TË DËRGOHEN NË E-MAIL ADRESËN:

info@noc-kosovo.org, më së largu deri më datën

21.09.2020 në orën 14:00.

Komiteti Olimpik i Kosovës në bashkëpunim me Komitetin Olimpik

Ndërkombëtar më 16 tetor 2020 do të fillojë me Edukimin Olimpik

për  Menaxhimin e Avancuar Sportiv  ASMC 3  (gjenerata e tretë), për të cilën

fuqishëm konsiderojmë se është baza dhe një nga faktorët kryesor, jo vetëm për

aftësimin   e drejtuesve sportiv për menaxhimin strategjik të OSO, por edhe për

arritje të rezultateve kulmore për sportistët e Kosovës.Komiteti Olimpik i Kosovës

mirëpretë që ju të propozoni kandidatët për pjesëmarrje në  Kursin ASMC 3.

Kandidat mund të jetë: Kryetari, Sekretari i përgjithshëm, nënkryetarët, anëtarët

e Bordit Ekzekutiv, stafi dhe vullnetarët me përvojë, të cilët e kanë kryer Kursin

për Administratorë Sporti. Nëse plotësohet numri i kërkuar, atëherë përparësi do

të kenë kandidatët në renditjen e njëjtë si më lartë.Nëse kandidatët e propozuar

do të jenë të gjinisë femërore, ato do të kenë përparësi, për tu arritur kuota 50%

femra, ose së paku 40 me 60 % e përbërjes së grupit të ASMC 3.

Të nderuar drejtues të federatave



ASMC - Advanced Sports Management Course
Kursi i Avancuar per Menaxhimin e Sporteve
Kursi i Avancuar për Menaxhimin Sportiv (ASMC) është një program edukues cilësor që paraqet

platformën teoriko-praktike për avancim në punë në kuadër të Organizatave Sportive Olimpike

(OSO).Programi ka  6  Module  (Organizimi i një OSO, Menaxhimi Strategjik, Menaxhimi i Burimeve

Njerëzore, Menaxhimi i Financave, Menaxhimi i Marketingut dhe Organizimi i një Ngjarjeje Sportive

Madhore) dhe zgjatë nga 16 Tetori i vitit 2020 deri më 19 Mars të vitit 2021.

KURSI ASMC 3
 

Kohëzgjatja e kursit ASMC 3 është Tetor 2020-Prill 20216 Module + 1 modul

prezantimi i Projekt temës përfundimtareÇdo modul është i përbërë nga 5 ditë Dy

ditë janë në distancë (konsultime   dhe mentorim) ndërsa tre ditët tjera do të jenë

seanca mësimore në klasë ose online nëse kushtëzohemi nga Pandemia Covid-

19Seancat e moduleve në klasë do të zhvillohen në fundjavë të çdo muaji (dita e

Premte, e Shtunë dhe e diel) sipas kalendarit të përcaktuar.Modulet do të zhvillohen

në Prishtinë por edhe në qytete të ndryshme të KosovësKOK do të mbulojë kostot e

ushqimit dhe pajisjen me literaturën bazë të kursit. Transporti për çdo modul është

në përgjegjësinë e pjesëmarrësit.16 persona është numri maksimal i kursantëve që do

të pranohen për të ndjekur ASMC 3. (8 burra e 8 gra e vajza ose 7 me 9)



Presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës, Besim Hasani, MEMOS 18, Drejtor Programi.
Ibër Alaj, U. D i Sekretarit të Përgjithshëm të MKRS, MEMOS 19, Drejtor Programi.
Elda Gjoka, drejtoreshë kombëtare për organizimin e kurseve bazike për administratorë të
sportit, MEMOS 9. 

Ligjërues të përhershëm të kursit: 

Në ndonjë nga modulet do të ketë edhe ligjerues ndërkombëtar të mirënjohur.Të gjithë

ligjëruesit janë të certifikuar nga Solidariteti Olimpik i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar

për të ligjëruar në kurse të tilla. Programi ASMC është përpiluar nga Komiteti Olimpik

Ndërkombëtar  në bashkëpunim me mbi 150 ekspertë dhe shkencëtarë me renome

botërore si dhe nga menaxherë të shumtë sportiv nga mbarë bota.

DIPLOMIMI
Vijuesi që do të kalojë me sukses kursin duke përmbushur të gjitha kërkesat e

mësipërme, do ti jepet Diplomë Profesionale e Avancuar për Menaxhimin e Organizatave

Sportive Olimpike, lëshuar nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar (IOC).

Diplomimi bëhet më 17 e 18 prill 2021.

MATERIALET PËR KURS
Materialet e kursit përfshijnë materiale për lexim, shënime dhe kopje të prezantimeve, si

dhe literaturë e rekomanduar për studim dhe lexim të mëtejshëm.Përmbajtja kryesore e

moduleve burojnë nga libri “Menaxhimi i Organizatave Sportive Olimpike”.

KRITERET E APLIKIMIT DHE TË PRANIMIT
Të ketë mbaruar shkollën e lartëTë ketë pozitë   të larta në Federatën Olimpike (përparësi

kanë Presidentët, Sekretarër e përgjithshëm, anëtarët e BE, Stafi etj)Të jetë çertifikuar në

Kursin e Administratorëve Sportivë organizuar nga KOKNjohja e gjuhës anglezePërdorimi

i kompjuterit dhe njohja e programeve bazë të Microsoft Office

100% pjesëmarrje Përgatitja dhe prezantimi i një rasti studimi për çdo

modulPlotësimi me sukses i testit për çdo modul (13 përgjigje të sakta nga 25 të

mundshme)Përgatitja dhe mbrojtja e temës përfundimtare (me objekt organizatën

ku punon ose jep kontribut)Dy nga rastet e studimit duhet të përgatiten në anglisht

(njëra prej tyre do të dërgohet në IOC)

KUSHTET PËR VIJUESIT E KURSIT ASMC 3



Tarifa e aplikimitPasi të keni përfunduar plotësimin e dosjes, duhet ta dërgoni

aplikimin tuaj në adresën elektronike (info@noc-kosovo.org). Aplikimi juaj do të

regjistrohet kundrejt tarifës së aplikimit prej 20 Euro, pagesë e cila duhet të bëhet

në llogarinë  e KOK pranë ProCredit Bank me nr: Dëshmia e pagesës në bankë

Vërtetimi i pagesës së bankës i bashkangjitet dosjes tuaj.  Kjo pagesë është e

pakthyeshme nëse përzgjidhesh ose jo.Pagesa për kursinKandidati i cili do të fitojë

të drejtën për të ndjekur kursin e ASMC 3, duhet që deri më 8 Tetor 2020 të kryejë

pagesën prej 100 Eurosh në llogarinë bankare të KOK, ne ProCredit Bank, nr xhll:

Dosja   Formulari i Aplikimit i plotësuar me të gjitha të dhënat e kërkuara (Klikoni

këtu për të shkarkuar Formularin) Curriculum Vitae (C.V)  Letër kërkesë (Deklarata

personale)  Letër rekomandimi nga organizata sportive që mbështet kandidaturën

tuaj për të ndjekur kursin  Fotokopje dokument identifikimi (letërnjoftimi ose

pasaportë)  Fotokopje e Diplomës Universitare.  Fotokopje të kurseve apo

kualifikimeve të ndryshme pasuniversitare  Fotokopje e Çertifikatës së Kursit të

Administratorëve Sportivë të KOK Dëftesën e pagesës për regjistrim (20 Euro)

PËRMBAJTJA E DOSJES SË APLIKIMIT 
DHE AFATI I APLIKIMIT

Hapja e konkurimit:  11 Shtator 2020 Mbyllja e konkurimit: 21 Shtator 2020Njoftimi

për të pranuarit: 28 Shtator 2020Moduli i parë: 16-18 Tetor 2020Moduli i dytë: 20-22

Nëntor 2020Moduli i tretë:  18-20 Dhjetor 2020Moduli i katërtë:  22-24 Janar

2021Moduli i pestë:   19-21 Shkurt 2021Moduli i gjashtë:19-21 Mars 2021DIPLOMIMI: 17-

18 Prill 2021

Pas shqyrtimit të aplikimeve të paraqitura, kandidatët e përzgjedhur të

përshtatshëm për të ndjekur ASMC 3, do të kalojnë nëpërmjet proçesit të intervistës

nga e cila do të bëhet përzgjedhja përfundimtare e kandidatëve që do të ndjekin

ASMC 3.Për çdo hap të proçesit të seleksionimit do të bëhet njoftimi përkatës

nëpërmjet e-mail.

Organizata:   

Komiteti Olimpik i Kosovës

IBAN:             

 XK05 1110216078000138

Banka:           

PROCREDIT BANK KOSOVO

TARIFA E APLIKIMIT DHE PAGESA E KURSIT

AFATI I APLIKIMIT DHE DATAT E MODULEVE

PROCESI I PERZGJEDHJES

Detajet Bankare:


