Aftësi komunikimi – Programi është hartuar posaçërisht
që të përmirësojë aftësitë komunikuese të të diplomuarve
nën dritën e një perspektive kombëtare dhe evropiane të
tregut të punës në fushën e menaxhimit të sportit dhe
turizmit. Programi synon të kontribuojë në zgjerimin e
mobilitetit të studentit dhe Fakultetit dhe në
përmirësimin e kurrikulës shtetërore.

FAKULTETI I VEPRIMTARISË FIZIKE DHE
REKREACIONIT
DEPARTAMENTI I ORGANIZIMIT
DHE MENAXHIMIT

PROGRAMI MASTER
“MENAXHIM NË SPORT DHE TURIZËM”

Pritshmëritë e nxënies (“Treguesit e Dublinit”)
Objektivat mësimore dhe përshkrimi i programit
Masteri “Menaxhim në Sport dhe Turizëm” është
hartuar pranë Fakultetit të Veprimtarisë Fizike dhe
Rekreacionit në Universitetin e Sporteve të Tiranës.
Menaxhimi në Sport dhe Turizëm është një program
akademik i orientuar drejt tregut të punës, i cili ofron
përgatitje profesionale në zbatimin e parimeve të biznesit
në sport dhe industrinë e turizmit. Studentët do të
ndjekin lëndë të organizimit, menaxhimit, marketingut,
ekonomisë dhe aplikimeve kompjuterike. Lëndët e
Menaxhimit në Sport dhe Turizëm, ndër të tjera, do të
fokusohen në aspektin tregtar të sportit në kuadër të
marketingut të sportit, etikës së sportit, financës dhe
ambjenteve sportive, si edhe organizimit e menaxhimit të
garave sportive.
Komercializimi në rritje i sportit nënkupton një treg pune
të zgjeruar për menaxherë sporti të arsimuar. Kësisoj, të
diplomuarit e Masterit në Menaxhim në Sport dhe
Turizëm janë të kualifikuar për poste drejtuese të rangut
të lartë në organizata sportive të çfarëdolloji. Programi
është posaçërisht i pajisur t’u sigurojë studentëve dijet
bazë të nevojshme për të ecur përpara në ekonominë e
sportit. Studentët mund të zënë poste drejtuese në sport
dhe menaxhimin e turizmit, si edhe në fusha si buxheti,
personeli, strategjitë dhe zhvillimi.

Dije dhe përvetësim – Programi synon t’i pajisë
studentët me njohuri të thelluara në çështje që i
ndihmojnë të:
1. Shfaqin aftësi për të komunikuar në mënyrë të
efektshme në situata biznesi me gojë, shkrim ose
përmes përdorimit të medias elektronike.
2. Shfaqin aftësi për të ndërtuar një skuadër dhe të
punojnë me efikasitet brenda saj.
3. Shfaqin njohje dhe aftësi për të analizuar
tendenca mjedisore (ekonomike, shoqërore,
politike, ligjore, etike) dhe impaktin e tyre tek
individë dhe biznese.
4. Përshkruajnë aplikimin e instrumenteve dhe
metodave cilësore e sasiore, qofshin këto
manuale ose kompjuterike, në identifikimin dhe
zgjidhjen e problemeve dhe marrjen e vendimeve
në situata biznesi.
5. Analizojnë dhe aplikojnë koncepte, teknika,
strategji dhe teori nga disiplina të lidhura me
botën e biznesit.
6. Përshkruajnë sistemin e shpërndarjes së sportit
dhe turizmit dhe shpjegojnë mekanizmat e
vendim marrjes në shkallë globale e lokale.
7. Shfaqin aftësi për të hartuar plane për një
organizatë sportive apo turistike.
8. Cilësojnë rolet dhe praktikat e ndryshme
drejtuese që mund të gjejnë zbatim në mjedisin e
sportit.
9. Shfaqin aftësi të planifikimit dhe organizimit të
ngjarjeve sportive dhe turistike.

Aftësi të mësimnxënies – Programi ka si qëllim kryesor
t’i pajisë të diplomuarit me aftësi mësimnxënieje të
pavarura pas një procesi intensive mësimdhënieje dhe
periudhave të stazhit nën mbikëqyrjen dhe mbështetjen e
profesorëve.
Mundësi profesionale dhe punësimi
Mbajtësi i kësaj diplome ka të drejtën të punësohet në:
•
•
•
•
•

Organizata sportive (publike & private) në rang
kombëtar dhe ndërkombëtar.
Shoqata dhe klube sportive.
Agjenci sportive.
Këshillime rreth sportit dhe turizmit.
Kompani turistike, kryesisht në rezorte, programe
sportive dhe guida turistike.

Kualifikimi, rregullat e pranimit
Më poshtë janë renditur kriteret e pranimit në Masterin
“Menaxhim në Sport & Turizëm”, mbështetur në
rregulloren e përgjithshme të pranimit në programet
master:
•

•

•
•

Diplomë (jo më pak se gjashtë semestra) në
aktivitet fizik, shëndet dhe rekreacion apo në
shkenca sportive (për shembull B.A. të marrë
pranë UST-së ose në programe të ngjashme me
të).
Diplomë (jo më pak se gjashtë semestra) në
programe universitare në ekonomi, menaxhim,
turizëm ose tjetër, me kusht që të merren edhe
disa kredite plotësuese në lëndë me karakter
sportiv, dhe 5 ECTS në Shkenca Sportive dhe
konkretisht në disiplina të sportit dhe 5 ECTS në
bazat e Ekonomisë.

Vërtetim note për të dyja lëndët me vlefshmëri
nga nota 6.5 e sipër.
Kualifikime personale (të vërtetuara me
Curriculum Vitae (CV), letër motivimi) dhe
kualifikime profesionale.
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