
Programi i studimit me karakter profesional Operator në Fitness, Palestër dhe Organizime Eventesh Publike 
synon të ofrojë kualifikim për operator në fitnes, palestër dhe organizim eventesh publike. Ky program ka për qëllim 
të pajisë studentët me njohuri të rëndësishme për fitnesin si kategori e stërvitjes fizike dhe sportive dhe njëherazi iu 
mundëson aftësimin në teknikat dhe metodologjitë efektive të përdorimit të fitnesit.
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Në përfundim të programit mësimor studenti aftësohet 
për të krijuar një profil profesional dhe kulturor duke:

-     Përfituar aftësi njohëse dhe praktike të nevojshme 
për gjetjen e zgjidhjeve krijuese për probleme në fu-
shën e fitnesit, si dhe organizimin e ngjarjeve publike;
-     Kryer aktivitete komplekse me vegla pune, apara-
tura, apo pajisje të tjera;
-     Demonstruar aftësi për planifikim, organizim dhe 
kontroll të veprimtarive të punës;
-     U aftësuar të kontrollojë dhe mbështesë personelin, 
me anë të shpjegimeve / udhëzimeve për të realizuar 
një veprimtari specifike.

PrOgramEt PrOFESIONaLE umb
Mikëpritje dhe hoteleri     Marketing dhe shitje 

industri kreative     Mekanikë dhe prodhiM të autoMatizuar 
përkujdesje shëndetësore      Fitness 

organiziM eventesh     tik     ndërtiMtari 
sisteMet dhe teknologjitë e ndërtesës

Kohëzgjatja & Forma e studimit

Studime me kohë të plotë

Kohëzgjatja normale e studimeve në këtë program 
studimi, me karakter profesional, është 
2 vite akademikë.

Kohëzgjatja maksimale e studimeve në këtë program 
studimi, me karakter profesional, është 
4 vite akademikë.

Palestër/Salla fitnesi; 
Struktura fitnesi; 
Organizime eventesh si brenda dhe jashtë vendit; 
Biznese të ndryshme që operojnë brenda 
dhe jashtë vendit.

Mundësi punësiMi

Kurrikula

o    Trajton njohuri themelore mjekësore e sportive;
o    Zhvillon njohuri themelore sportive;
o    Aplikon teknika të stërvitjes dhe fitnesit;
o    Orienton menaxhimin dhe organizimin e 
       spektakleve dhe aktiviteteve argëtuese.

Profesionale


