
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 stu-
dentëve 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.
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Kurrikula

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

Kohëzgjatja & Forma e studimit

Studime me kohë të plotë

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: 

-     Zotërojë njohuritë dhe shprehitë profesionale në spor-
tet 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.

      MëSuES i EduKiMit FiziK dhE SPortit       
      (me përfundimin e studimeve master);
      trAjNEr Në diSiPliNA të NdryShME 
      SPortivE;
      oPErAtor FitNES;
      oPErAtor turiStiK;
      orgANizAtor EvENtESh;
      liFEguArd. 

mundësi punësimi

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

programEt BachElor umB

SPort       PuNëSiM   rEKrEACioN    gjithëPërFShirjE      MirëQENiE   


