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Edukim Fizik e Sporte
Bachelor

Edukimi Fizik dhe Sportet janë sot dhe do të bëhen gjithnjë e më shumë në të ardhmen fusha interesante studimi
dhe punësimi. Përfshirja e popullsisë në sport, prania e lëndës së edukimit fizik në shkollë dhe ndërgjegjësimi për
vlerat e jashtëzakonshme të aktivitetit sportiv, janë kushtet themelore që e bëjnë këtë profesion ndër më të kërkuarit.
Programi në Edukim Fizik dhe Sporte është një program modern, efikas dhe rezultativ. Ai u mundëson studentëve përvetësimin e njohurive teorike dhe praktike sportive për t’i bërë specialistë cilësorë të edukimit fizik në
shkollë dhe të aktivitetit sportiv në gjithë fushat e tij si, sport profesionist, rekreativ, fitnes dhe aktivitet lëvizor në
përgjithësi.

SPORT

PUNËSIM

REKREACION

GJITHËPËRFSHIRJE

MIRËQENIE

Mundësi punësimi
Kohëzgjatja & Forma e studimit

Mësues i Edukimit Fizik dhe Sportit

Studime me kohë të plotë

(me përfundimin e studimeve Master);

Kohëzgjatja normale e studimeve në program
3 vite akademikë.
Kohëzgjatja maksimale e studimeve në program
6 vite akademikë.

Në përfundim të programit
mësimor studenti aftësohet të:

Trajner në disiplina të ndryshme
sportive;
Operator Fitnes;
Operator Turistik;
Organizator Eventesh;
Lifeguard.

Kurrikula

- Zotërojë njohuritë dhe shprehitë profesionale në sportet e kurrikulës shkollore dhe sporte të tjera, të cilat zënë
mbi 50% të gjithë programit;
- Zotërojë njohuri të plota në shkencat mjekësore dhe
sociale që i nevojiten një specialisti sporti;
- Përfitojë dhe zotërojë shprehi praktike në fushën e
turizmit, lifeguardit dhe organizimit të eventeve, që
mundësojnë punësimin edhe në këto aktivitete.

Shkencat bio-mjekësore;
Shkencat shoqërore;
Shkencat sportive;
Sportet kolektive;
Sportet individuale;
Fitnes dhe Rekreacion.

programet bachelor umb
Ekonomi - Financë Biznes - Turizëm Drejtësi Shkenca Politike Arkitekturë
Shkenca Kompjuterike Informatikë e Aplikuar Edukim Fizik dhe Sporte
Shkenca Sociale
Psikologji
Edukim
Marrëdhënie Ndërkombëtare
Komunikim Mjedis dhe efiçenca energjitike
Marketing
publicitet dhe PR
Industri kreative multimedia dhe komunikim
punë sociale
Menaxhim në turizëm
rekreacion dhe evente
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