FAKULTETI I VEPRIMTARISË FIZIKE DHE REKREACIONIT
DEPARTAMENTI I VEPRIMTARISË FIZIKE, REKREATIVE DHE TURIZMIT
PROGRAMI I STUDIMIT
MASTER PROFESIONAL
AKTIVITETI FIZIK DHE REKREACIONI – TRAJNER FITNESI
Studime të organizuara në 1 vit akademik (2 semestra) me 60 ECTS në:
-Fushën e aktivitetit fizik, rekreacionit dhe turizmit sportiv
-Fushën e trajningut (fitnesit) dhe rehabilitimit nëpërmjet lëvizjes
Për përgatitjen e specialistëve të kualifikuar të aftë në:
-Drejtimin dhe menaxhimin individual dhe në grup
-Njohjen dhe zbatimin e teknikave dhe metodologjisë së
aktiviteteve outdoor e turizmit sportiv
-Zbatimin e metodave të stërvitjes për grupet dhe
specifikat sipas moshës
-Njohjen dhe përdorimin e teknologjisë së aplikuar në praktikat e
stërvitjes, të aktiviteteve rekreative, si dhe të rehabilitimit
nëpërmjet lëvizjes
Me mundësi punësimi në:
-Qendrat e fitnesit, rekreacionit, rehabilitimit
-Resortet turistike dhe agjencitë turistike të turizmit sportiv, etj.
Programi i studimit Master Profesional “Aktiviteti Fizik dhe RekreacioniTrajner Fitnesi” është hapur në vitin akademik 2014–2015, si program
studimi i ofruar në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit,
që u krijua me Urdhër Nr. 51, datë 05.02.2015. Ky program studimi
synon përgatitjen e specialistëve me njohuri të përgjithshme në
fushën e aktivitetit fizik dhe rekreacionit, në drejtimin e menaxhimit
individual dhe në grup si dhe të njohë dhe të përdorë teknologjinë e
aplikuar në praktikat e stërvitjes,rehabilitimit dhe rekreacionit
nëpermjet lëvizjes.
Ky program studimi krahas formimit specifik në fushën e aktivitetit
fizik dhe rekreacionit, ofron edhe formim të përgjithshëm
metodologjik e kulturor të studentëve, për të formuar kështu
krahas specialistit të aktivitetit fizik e rekreacionit edhe qytetarin.
Kështu, studentët marrin një formim bazë në lidhje me aspekte
akademike e metodologjike, por edhe elementë të kulturës së
përgjithshme (përmes lëndëve si histori, sociologji, menaxhim,
terminologji-gjuhë e huaj, , etj).
Programi është ndërtuar në mënyrë të tillë që të japë jo vetëm
njohuri teorike, por edhe aftësi praktike. Të kombinuara së bashku
këto dimensione e pajisin studentin në Master Profesional me
njohuri të përgjithshme dhe disa aftësi bazë në lidhje me punën
apo specializimin e mëvonshëm si specialist në aktivitet
fizik dhe rekreacion.
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