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UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS

Historik

Universiteti i Sporteve të Tiranës është i vetmi institucion i lartë i 
këtij lloji në Republikën e Shqipërisë në funksion të përgatitjes të 
mësuesve të edukimit fizik dhe specialistëve të sportit. 

Universiteti realizon kualifikimin e plotë shkencor të 
specialistëve të edukimit fizik dhe të sporteve, deri në nivelin 
“Master” e “Doktor i Shkencave”. Gjeneza e Universitetit të 
Sporteve të Tiranës nisi me ngritjen e Teknikumit te Fiskulturës 
në vitin 1948, si e para shkollë e mesme qe përgatiste 
mësuesit e ardhshëm të edukimit fizik. Pas 10 vjetësh, në vitin 
1958, pas krijimit të Universitetit të Tiranës, krijohet dega e 
fiskulturës pranë Fakultetit 2 vjeçar Histori – Filologji. Më 
vonë kjo degë u kthye në fakultet me destinacionin “Mësues 
i Edukimit Fizik” për shkollat e ulëta dhe të mesme.

Në vitin 1960 me Vendim të Këshillit të Ministrave, Nr. 394, 
datë 28.09.1960, krijohet Instituti i Fiskulturës i cili një vit 
më vonë, po me vendim të Këshillit të Ministrave emërtohet 
“Vojo Kushi” me një afat studimesh 3 vjeçar, ekuivalent me 
sistemin universitar të shkollave të larta. 

Në vitin 1962 pranë ILKF ‘Vojo Kushi”, ngrihet qëndra 
shkencore që më vonë u kthye në sektor shkencor. Ky 
sektor për kohën dhe në të ardhmen do të ndihmonte në 
evidentimin e përpunimin e mendimit bashkëkohor shkencor 
në fushën e edukimit fizik e sporteve. Ky sektor shkëputet si 
një njësi më vehte nga ILKF në vitin 1992.

Duke filluar nga viti 1966 struktura e ILKF ka funksionuar 
mbi bazën e katedrave si njësia bazë mësimore e kërkimore 
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shkencore. Nga viti 1994 struktura 4 vjeçare e institucionit 
mbështetet mbi bazën e departamenteve. 

Në vitin 1971, po me vendim të Këshillit të Ministrave, 
emërtesa ndryshon dhe bëhet, Instituti i Lartë i Kulturës 
Fizike “Vojo Kushi”.Në vitin 1993 afati i studimeve në këtë 
institucion bëhet 4 vjeçar. Në Dt 25.05.2000, me Vendim 
të Këshillit të Ministrave Nr.266, ky institucion emërtohet 
Akademia e Edukimit Fizik dhe Sporteve “Vojo Kushi”. 

Ndërkohë mbas 10 vjetësh funksionimi si Akademi, me 
Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 123 datë 17.02.2010, 
ky institucion emërtohet Universiteti i Sporteve të Tiranës 
(UST).

Nga viti 1958 e deri më sot, Universiteti i Sporteve të Tiranës (ish 
ILKF e më vonë AEFS ‘Vojo Kushi’) si institucion unik në vendin 
tonë ka diplomuar në mënyrë sistematike Mësues, Trainerë 
dhe Specialistë të Lartë të Fushës së Edukimit Fizik dhe Sportit. 

Universiteti i Sporteve të Tiranës (UST) ka për mision:

•	 Formimin universitar të studentëve e të specialistëve 
në të gjitha ciklet e studimeve.

•	 Kualifikimin e punonjësve akademik e shkencor në 
fushat e edukimit fizik, shëndetit dhe rekreacionit.

•	 Nxitjen e kërkimeve e të studimeve në fushat e 
edukimit fizik dhe sporteve, veprimtarisë fizike, 
shëndetit dhe rekreacionit.

•	 Ofrimin e shërbimeve për të tretët dhe konsulenca 
në fushën e edukimit fizik dhe sporteve, veprimtarisë 
fizike, shëndetit dhe rekreacionit.
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UST ka në përbërjen e tij 4 njësi kryesore:
1. Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes
2. Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit
3. Fakulteti i Shkencave të Rehabilimit
4. Instituti i Kërkimit Shkencor të Sportit

Fakultetet ofrojnë marrjen e diplomës në të tre nivelet e 
studimit:

1. Diplomë e nivelit të parë, “Bachelor”, 
2. Diplomë e nivelit të dytë, “Master Profesional” & 

“Master Shkencor”,
3. Diplomë e nivelit të tretë,“Doktoraturë”.
 

Ndërsa Instutiti i Kërkimit Shkencor të Sportit e ka fokusin 
e tij në fushën kërkimore shkencore të sportit.
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FAKULTETI I SHKENCAVE TË LËVIZJES
Historik

Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes u ngrit mbi përvojën e krijuar nga 
Akademia e Edukimit Fizik dhe Sporteve “Vojo Kushi” mbi bazën 
e Vendimit të Këshillit të Ministrave, Nr. 266, Dt. 25.05.2000. 
Fitimi i këtij statusi përkonte me nivelin profesional dhe shkencor 
të punonjësve të Stafit Pedagogjik të këtij Institucioni si dhe me 
arritjen e objektivave më të larta, për përgatitjen e specialistëve 
të Edukimit Fizik e Sportit në të ardhmen. Me rritjen e kërkesave 
të kohëslindi nevoja e krijimit të Universitetit të Sporteve, pjesë 
e së cilit është edhe “Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes” që është 
vazhdimi i AEFS “Vojo Kushi”.

Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes ofron 3 cikle studimi:
1. Cikli i parë i studimeve, “Bachelor”, në “Shkencat e Lëvizjes”;
2. Cikli i dytë i studimeve,“Master Profesional,

në“Mësuesi në Edukimin Fizik e Shëndetësor në
Arsimin Parauniversitar”;

3. Cikli i dytë i studimeve, “Master i Shkencave”, në
“Shkenca Sportive”;

4. Cikli i tretë i studimeve, “Doktoraturë”.

CIKLI I PARË I STUDIMEVE “BACHELOR”
Fusha e studimit: Shkencat e Lëvizjes

Kohëzgjatja e programit të studimit: 3 vjet (6 semestra)
Kushtet e pranimit në këtë program studimi: 

• Maturës Shtetërore 30%
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• Konkursin e pranimit (Testim Motor) 70%

Informacion të mëtejshëm për kushtet e pranimit/testet 
praktike do të gjeni në faqen zyrtare www.ust.edu.al në 
rubrikën Pranimet  http://ust.edu.al/bachelor/

Objektivat dhe veprimtaritë formuese, “Bachelor”

Ky program studimi (me kohë të plotë) në “Shkencat e 
Lëvizjes”, synon:

• Formimin e studentëve me njohuri bazë;

• Aftësim dhe kompetencë profesionale mbi metodat
dhe parimet shkencore të përgjithshme;

• Aplikimet e drejtpërdrejta të njohurive të marra në
fushën e Edukimit Fizik dhe Sporteve.

Për fitimin e diplomës “Bachelor”, në “Shkencat e Lëvizjes”, 
studenti duhet të ketë realizuar 180 ECTS:

• 36 ECTS në disiplinat e formimit bazë;

• 95 ECTS në disiplinat e formimit karakterizues;

• 25 ECTS në disiplinat e formimit ndërdisiplinor dhe
integruese;

• 18 ECTS në disiplinat plotësuese

• 6 ECTS përgatitja e tezës së diplomës/provimi i
formimit të përgjithshëm.
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CIKLI I DYTË I STUDIMEVE, “MASTER PROFESIONAL”

Fusha e studimit: Mësuesi në Edukim Fizik e Shëndetësor 

në Arsimin Parauniversitar” 

Kohëzgjatja e programit të studimit: 2 vjet (4 semestra)

Kushtet e pranimit në këtë program studimi: Studenti duhet 
të zotërojë diplomë të nivelit “Bachelor” në “Shkencat e 
Lëvizjes”, të ekuivalentuar ose të ngjashme me të.

Objektivat dhe veprimtaritë formuese, “Master Profesional”

Ky program studimi, synon:

• Ky program studimi, synon përgatitjen dhe formimin
e mësuesit specialist në lëndën e Edukimit Fizik dhe
Shëndetësor me njohuri dhe aftësi të thelluara në
fushën e EF, të pedagogjisë dhe të mësimdhënies;

• Mësues me njohuri dhe aftësi në planifikim, organizim
e mësimdhënie të veprimtarive kurrikulare dhe
ekstrakurrikulare, si dhe të ndërmarrë studime në
fushën e EF dhe Shëndetësor;

• Mësues me vlera të shëndosha etike dhe profesionale;

• Mësues me një kuptim të qartë për institucionin
shkollor, për vendin në shoqërinë e sotme;

• Mësues me aftësi profesionale që të planifikojë,
shpërndajë e të vlerësojë me efikasitet kurrikulën.

Për fitimin e diplomës “Master Profesional”, studenti duhet 
të ketë realizuar 120 ECTS:
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• 9 ECTS në disiplinat e formimit bazë,

• 47 ECTS në disiplinat e formimit karakterizues,
• 40 ECTS në disiplinat e formimit ndërdisiplinor dhe

integruese;

• 13 ECTS në disiplinat plotësuese;

• 11 ECTS përgatitja e tezës së diplomës/provimi i
formimit të përgjithshëm.

CIKLI I DYTË I STUDIMEVE, “MASTER I SHKENCAVE”

Fusha e studimit: Shkenca Sportive

Kohëzgjatja e programit të studimit: 2 vjet (4 semestra)

Kushtet e pranimit në këtë program studimi: 

• Studenti duhet të zotërojë diplomë të nivelit “Bachelor”
në Shkencat e Lëvizjes, ekuivalente (për diplomat jashtë
territorit të Shqipërisë mbas njehësimit në MASR) ose
të ngjashme me të. Gjithashtu të këtë mbrojtur një
nga pesë gjuhët e huaja sipas udhëzimeve të MASR.

Objektivat dhe veprimtaritë formuese, “Master i Shkencave”

Ky program studimi, synon:

• Të pajisë studentët me njohuri dhe aftësi të thelluara



Universiteti i Sporteve te Tiranes,
Rr. “Muhamet Gjollesha”, Tiranë - Albania. 

Tel/Fax: +355 (4) 222 6652, Tel: +355 (4) 222 5354 
www.ust.edu.al, contact@ust.edu.al.

9

shkencore në fushën e stërvitjes sportive;

• Aftësi për të ndërmarrë studime kërkimore shkencore.

Për fitimin e diplomës “Master Shkencor”, studenti duhet të 
ketë realizuar 120 ECTS:

• 12 ECTS në disiplinat e formimit bazë,

• 64 ECTS në disiplinat e formimit karakterizues,
• 20 ECTS në disiplinat e formimit ndërdisiplinor dhe

integruese;

• 12 ECTS në disiplinat plotësuese;

• 12 ECTS përgatitja e tezës së diplomës/provimi i
formimit të përgjithshëm.

CIKLI I TRETË I STUDIMEVE, “DOKTORATURË”

• Kohëzgjatja e programit të studimit: 3 vjet (6 semestra)

• Kushtet e pranimit në këtë program studimi: Studenti 
duhet të zotërojë diplomë të nivelit “Master i
Shkencave”.
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Procedurat dhe praktikat për ndjekjen e studentëve
Procedurat dhe praktikat për këshillimin dhe 

udhëzimin e studentëve

Zyra e Këshillimit, Informimit e Orientimit të studenteve 
në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes - ka për qëllim 
mbështetjen estudentëve që nga regjistrimi dhe pranimi e 
deri në diplomim dhe punësimin e tyre. Për të realizuar ktë 
qëllimi në bazë të vendimit të Dt. 01.02.2017, Nr 164 Prot, kjo 
zyrë ka shpallur oraret e pritjes së studentëve së studentëve 
të FSHL që janë si më poshtë vijon:

• Të Hënë dhe të Enjte nga ora 1100-1300, tek Meeting
Room (në katin e III-të të insitucionit).

Gjithashtu në kuadër të informimit të vazhdueshëm të 
studentëve oraret e pritjes së studentëve të FSHL nga Dekani 
dhe Drejtuesit e Departamenteve janë si më poshtë.

• Dekani i FSHL, ditën e enjte nga ora 1000-1100

• Drejtuesit e Departamenteve ditën e hënë dhe të
premte nga ora 1000-1100.
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FAKULTETI I VEPRIMTARISË 
FIZIKE DHE REKREACIONIT
Historik
Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit, u krijua me 
VKM 123 datë 17.02.2010 si pjesë e Universitetit të Sporteve 
të Tiranës. Ndonëse me një moshë të re është sot një vatër 
shumë e rëndësishme e kërkimit shkencor, mësimdhënies, 
akademizmit, inovacionit të vazhdueshëm dhe përgatitjes së 
specialistëve të fitnesit dhe të turizmit sportiv e të aventurës. 
Me krijimin e UST-së do të lindte si domosdoshmëri krijimi, 
forcimi dhe zhvillimi i vazhdueshem i FVFR-së si një nga 
kolonat kryesore mbështetëse të tij.

Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit ofron 3 
programe studimi:

1. Cikli i parë si studimeve,“Bachelor”, në “Fushat e 
Veprimtarisë Fizike, Shëndetit dhe të Rekreacionit”;

2. Cikli i dytë i studimeve, “Master Profesional” në 
“Aktiviteti Fizik dhe Rekreacioni – Trajner Fitnesi”;

3. Cikli i dytë i studimeve, “Master Profesional” në 
“Menaxhim në Sport dhe Turizëm”;

4. Cikli i dytë i studimeve, “Master i Shkencave” në, 
“Aktiviteti Fizik dhe Shëndeti”;

5. Cikli i tretë i studimeve, “Doktoraturë”. 
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CIKLI I PARË I STUDIMEVE “BACHELOR”

Fusha e studimit: Fushat e Veprimtarisë Fizike, Shëndetit 
dhe Rekreacionit

Kohëzgjatja zyrtare e programit të studimit: “3 Vjet, (6 
Semestra)”
Kushtet e pranimit në këtë program studimi: 

• Maturës Shtetërore 30%
• Konkursin e pranimit (Testim Motor) 70%

Informacion të mëtejshëm për kushtet e pranimit/testet 
praktike do të gjeni në faqen zyrtare www.ust.edu.al në 
rubrikën Pranimet  http://ust.edu.al/bachelor/

Objektivat dhe veprimtaritë formuese të programit 
“Bachelor” synojnë:

a) Pajisjen me njohuritë bazë, mbi metoda e parime
shkencore të përgjithshme, dhe formimin e shprehive
të veçanta në një llojshmëri të gjerë profesionesh dhe
specialitetesh;

b) Formimin e njohurive akademike bazë në fushën
e shkencave të aktivitetit fizik, shëndetit dhe
rekreacionit; në fushën biomjeksore, social-humane
dhe shkencat e lëvizjes e sportit.

Në përfundim të studimeve “Bachelor”, studenti duhet të 
ketë realizuar 180 ECTS:

• 36 ECTS në disiplinat e formimit bazë;

• 95 ECTS në disiplinat e formimit karakterizues;

• 25 ECTS në disiplinat e formimit ndërdisiplinor dhe
integruese;
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• 18 ECTS në disiplinat plotësuese

• 6 ECTS përgatitja e tezës së diplomës/provimi i
formimit të përgjithshëm.

CIKLI I DYTË I STUDIMEVE STUDIMIT, 
“MASTER PROFESIONAL”

Fusha e studimit: Aktiviteti Fizik dhe Rekreacioni – Trajner 
Fitnesi

Kohëzgjatja zyrtare e programit të studimit: 1 vit, (2 
Semestra).

Kushtet e pranimit në programin konkret të studimit

• Të ketë Diplomë Bachelor në “Fushat e Veprimtarisë
Fizike, Shëndetit dhe Rekreacionit”, ekuivalente ose të
ngjashme.

Ky program studimi realizon 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 sportive;

	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;
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Mundësi e punësimit janë:

 Qendrat e fitnesit, rekreacionit, rehabilitimit

 Resortet turistike dhe agjencitë turistike të turizmit
sportiv, etj.

CIKLI I DYTË I STUDIMEVE  
STUDIMIT, “MASTER PROFESIONAL”

Fusha e studimit: Menaxhim në Sport dhe Turizëm

Kohëzgjatja zyrtare e programit të studimit: 2 vjet, (4 Semestra).

Studime të organizuara në 60 ECTS në:

- Fushën e menaxhimit të aktivitetit sportiv elitar dhe 
atij për të gjithë;

- Fushën e turizmit sportiv dhe specialitetit të veçantë.

Ky program studimi realizon përgatitjen e specialistëve të 
kualifikuar të aftë në:

	Komunikimin e efektshëm në situata biznesi në
të gjitha format e tij, njohjen dhe aplikimin e
instrumenteve dhe metodave në identifikimin dhe
zgjidhjen e problemeve ose marrjen e vendimeve në
situata biznesi;

	Njohjen dhe analizimin e tendencave mjedisore
(ekonomike, shoqërore, politike, ligjore, etike) dhe
impaktin e tyre tek individët dhe bizneset, analizimin
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dhe aplikimin e koncepteve, teknikave, strategjive dhe 
teorive në disiplina të lidhura me botën e biznesit;

	Përshkrimin e sistemit shpërndarës të sportit dhe
turizmit, si dhe të mekanizmave vendimmarrëse në
shkallë globale dhe lokale duke hartuar plane për
organizata sportive ose turistike;

	Planifikimin dhe organizimin e ngjarjeve sportive dhe
turistike, etj.

Mundësitë e punësimit janë:

 Organizata sportive (publike apo private) në rang
kombëtar dhe ndërkombëtar;

 Shoqata dhe klube sportive, agjenci sportive;

 Këshilltarë sportivë dhe/ose turistikë, kompani
turistike kryesisht resorte, programe sportive dhe
guida turistike, etj.

CIKLI I DYTË I STUDIMEVE, “MASTER I SHKENCAVE”

Fusha e studimit: Aktivitet Fizik dhe Shëndeti

Kohëzgjatja zyrtare e programit të studimit: 2 Vjet, (4 
Semestra).

Kushtet e pranimit në programin konkret të studimit 

• Të ketë Diplomë Bachelor në “Fushat e Veprimtarisë
Fizike, Shëndetit dhe Rekreacionit”, ekuivalente ose të
ngjashme.
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Studime të organizuara me 120 ECTS në:

- Aktivitet Fizik dhe Shëndet.

Ky program studimi realizon përgatitjen e specialistëve 
shkencorë të aftë në:

	Zotërimin dhe demonstrimin e njohurive të thelluara
teorike dhe praktike në kërkimin shkencor në fushat e
aktivitetit fizik dhe shëndetit e/o rekreacionit;

	Demonstrimin e kompetencave specifike në një fushë
të veçantë brenda specialitetit;

Me mundësi punësimi në:

 Fushën akademike;

 Qendrat kërkimore-shkencore;

 Institucione publike ose private si specialistë të fushës
së aktivitetit fizik, rekreacionit dhe shëndetit, etj.

CIKLI I TRETË I STUDIMEVE, “DOKTORATURË”

• Kohëzgjatja e programit të studimit: 3 vjet (6 semestra)

• Kushtet e pranimit në këtë program studimi: Studenti 
duhet të zotërojë diplomë të nivelit “Master i
Shkencave”.
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Procedurat dhe praktikat për ndjekjen e studentëve
Procedurat dhe praktikat për këshillimin dhe 

udhëzimin e studentëve
Zyra e këshillimit, informimit e orientimit të studentëve 
në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit, është 
ngriturme qëllim mbështetjen e studentëve që nga regjistimi, 
pranimi, dipiomimi dhe deri në punësimin e tyre.
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Oraret e pritjes së studentëve në Departamentet e FVFR

Departamenti i Lëvizjes dhe Shëndetit E Hënë
E Enjte

0900-1000

0900-1000

Departamenti i Veprimtarisë Fizike 
Rekreacionit dhe Turizmit

E Mërkurë
E Enjte

1100-1200

1000-1100

Departamenti i Organizim-Menaxhim E Martë
E Enjte

0900-1000

0900-1000
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FAKULTETI I SHKENCAVE 
TË REHABILITIMIT

Historik
Fakulteti i Shkencave të Rehabilitimit është krijuar me anë 
të Urdhërit të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.495 
datë 11.10.2019 dhe do organizohet në : 
A- Departamentin e Disiplinave Biomjekësore dhe Humane; 
B- Departamentin e Kineziologjisë; 
C- Departmanetin e Rehabilimit. 

CIKLI I PARË - BACHELOR NË “SHKENCA TË REHABILITIMIT”
Titulli i Diplomës – REHABILITUES

QËLLIMET E PROGRAMIT 
Programi i ciklit të parë të studimit (Bachelor) në Rehabilitim 
ka për qëllim të formojë rehabilitues profesionistë me njohuri 
të thella për trupin e njeriut dhe potencialin e lëvizjeve, 
njohuri për sëmundjet, dëmtimet dhe procesin e shërimit, 
rehabilitimin e aftësive të përditshme të jetesës dhe/ose 
të folurit pas dëmtimit, rehabilitimin e forcës fizike pas 
aksidenteve në punë, jashtë punës dhe sportive; mësimin 
e mënyrave të reja të lëvizjes ose kryerjes së detyrave të 
përditshme, rehabilitimin pulmonar për ata që vuajnë nga 
sëmundje të mushkërive, rehabilitim kardiak për pacient me 
sëmundje të zemrës, rehabilitim fizik për të gjitha llojet e 
dëmtimeve të aparatit muskuloskeletor. 
Studentët aftësohen të hartojnë dhe zhvillojnë plane trajtimi 
të rehabilitimit sipas nevojës dhe në varësi të dëmtimeve 
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dhe gjendjes së pacientit. 
Rehabilituesi i kualifikuar profesionalisht kryen: 
- vlerësimin dhe ekzaminimin gjithëpërfshirës të pacientit 
- hartimin e një plani trajtimi 
- zbatimin e planit te trajtimit. 

KOHEZGJATJA E PROGRAMIT BACHELOR FSHR
Programi i ciklit të parë të studimit (Bachelor) në Rehabilitim 
zgjat për tre vite akademike dhe ndahet ne 6 semestra (2 
semestra për çdo vit akademik). Pjesëmarrja në leksione, 
seminare, laboratorë dhe praktikë është e rregulluar sipas 
rregullores së UST, pjesa Rregullore e studimeve. Raporti 
leksione/seminare është sipas specifikave të moduleve. Në 
fund të çdo lënde studenti shlyen modulet përkatëse (të 
detyrueshme) me provim, sipas rregullores së UST. Programi i 
studimit mbyllet me një provim të përgjithshëm përfundimtar 
në të cilin vlerësohen aftësitë dhe kompetencat profesionale 
të integruara të Rehabilituesit të ardhshëm. Me mbarimin e 
detyrimeve akademike studentit i jepet Diploma Universitare 
e nivelit të I-rë (Bachelor) me titullin “Rehabilitues”. 
Emërtimi i diplomës: Diplomë Bachelor në “Shkenca të 
Rehabilitimit”
Kohëzgjatja e programit të studimit: 3 (tre) vite akademike - 
6 semestra 180 ECTS
Forma e studimit: Ky program studimi është me kohë të plotë 
dhe programi do të zhvillohet në gjuhën SHQIPE.

KUFIJTË E TE DIPLOMUARIT NE REHABILITIM 
Të diplomuarit në Rehabilitim në bashkëpunim me specialistë 
të tjerë të kujdesit shëndetësor, janë punonjës të kujdesit 
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shëndetësor në strukturat shëndetësore, publike ose private, 
ku ata ushtrojne.
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INSTITUTI I KËRKIMIT  
SHKENCOR TË SPORTIT

Historik
Institucioni i Kërkimit Shkencor të Sportit, fillimet e tij i ka 
në vitin 1962 ku si njënjësi shkencore ishte pjesë e Institutit 
të Lartë të Kulturës Fizike “Vojo Kushi”. Disa vite me pas, 
në vitin 1968 po pranë këtij Institutiti, u krijua “Sektori 
Kërkimor Shkencor”. Në vitet 1973-1974 ky institucion kaloi 
në varësi të komitetit të BFSSH (Bashkimi i Fizkulturistëve 
dhe Sportistëve të Shqipërisë) që kishte varësi nga Ministria 
e Arsimit e më pas deri në vitin 1986 ishte me varësi të 
dyfishtë; nga komiteti BFSSH dhe ILKF “Vojo Kushi”. Në vitin 
1995 me VKM ky institucion u emërtua si “Qëndra Kërkimore 
Shkencore e Sportit” e cila ishte në varësi të dikastereve 
përkatëse të sportit si (MASH dhe MKTRS). Në vitin 2010 në 
kuadrin e riformatimit të statusit të AEFS Vojo “Kushi”; me 
VKM Nr. 123 datë 17.02.2010, ku ky institucion u emërtua 
Universitetiti i Sportit të Tiranës edhe institucioni shkencor 
u riorganizua dhe mori statusi “Institut i Kërkimit Shkencor 
të Sportit” dhe që nga ky vit është pjesë e Universitetit të 
Sporteve të Tiranës. 
Aktualisht Instituti i Kërkimit Shkencor të Sportit (IKSHS) 
funksionon me tre departamente:

• Departamenti i Veprimtarisë Fizike, Shëndetit dhe
Rekreacionit

• Departamenti i Shkencave të Lëvizjes së aplikuar

• Departamenti i Transferimit të Teknologjisë dhe
Informacionit
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ADMINISTRATA 

Pranë Rektoratit të UST-së, nën drejtimin e 
ADMINISTRATORIT  dhe REKTORIT funksionojnë disa 
struktura ndihmëse me funksione administrative si:

I. Drejtoria e Koordinimit, Marrëdhënieve me 
Jashtë, Këshillimit të Karrierës dhe Alumni;

II. Drejtoria Juridike dhe Prokurimeve;
III. Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse;
IV. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Arkiv/

Protokollit;
V. Drejtoria e Financës dhe Buxhetit;

VI. Dega e Informacionit Studentor dhe Rregjistrimit;
VII. Biblioteka
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MBËSHTETJA QË JU JEPET STUDENTËVE QË TË 
FAMILJARIZOHEN ME BURIMET, FASILITETET, SHËRBIMET 
PËR TË ARRITUR QËLLIMET DHE OBJEKTIVAT STUDIMORE 

NË PROGRAMET E TYRE TË STUDIMIT
Për realizimin e ktyre qëllimeve, Universiteti i Sporteve të 
Tiranës ofron disa lloje të ndryshme burimesh, fasilitetesh 
dhe shërbimesh të cilat mund të përdoren nga studentët 
me synim që ata të kenë mundësitë dhe kushtet më të mira 
të mundshme për realizimin dhe arritjen e qëllimeve dhe 
objektivave të tyre studimore në raport me programet e 
studimit që ata/ato janë duke ndjekur.

Një nga shërbimet më kryesore dhe më të rëndësishme që 
ofrohet për studentët është biblioteka e UST.
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BIBLIOTEKA E UNIVERSITETIT TË SPORTEVE TË TIRANËS

Ndërtesa e re e bibliotekës e rikonstrukturuar në vitin 2009 
ka një sipërfaqe prej 250m2. Në bibliotekë ka 48 vende leximi 
si dhe biblioteka është e pajisur me 12 kompjutera në ndihmë 
të lexuesve.

Studentët shfrytëzojnë ambjentet e bibliotekës në mënyrë të 
vazhdueshme.

Fondi i bibliotekës ka një numër të konsiderueshëm me 
materiale audiovizuale Video-kaseta dhe DVD në ndihmë të 
programeve mësimore të fushave të ndryshme të shkencave 
sportive që shfrytëzohen nga studentët në sallën e studimit

Fondi i bibliotekes së Universitetit të Sporteve përmban 
materiale të shumëllojshme si: libra, gazeta, revista, 
dizertacione, mikro-teza, materiale audio-vizuale, atlase etj.

Në bibliotekë ndodhen aktualisht 3500 kopje nga këta 1740 
janë tituj në gjuhë të huaj  dhe  440 tituj në gjuhën shqipe. 

Rektorati i Universitetit të Sporteve i siguron bibliotekës 
fondet buxhetore për pasurimin e saj. Fondi i bibliotekës 
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pasurohet vazhdimisht edhe nga pedagogët e UST-së 
nëpërmjet dhurimit të materialeve që ata botojnë.

Gjithashtu, Biblioteka e Universitetit të Sporteve për rritjen 
dhe pasurimin e koleksioneve të saj dhe të infrastrukturës së 
teknologjisë së informacionit është mbështetur kryesisht nga 
këta donator:

• Ambasada Gjermane

• Ambasada Franceze

• Projekti Tempus

• Projekti Tempus “Sport Science Curricula in Albania
and the Bologna Process Tempus JEP Sept 2006 –
Aug 2008” ka pasuruar bibliotekën me materiale të
shumëllojshme, të gjitha literaturë bashkëkohore të
fushave të ndryshme sportive.

Materialet e koleksioneve mund të kërkohen nëpërmjet 
katalogut online. 

Në bibliotekë është instaluar programi KOHA, në bashkëpunim 
me Universitetin e Arteve falë një projekti të përbashkët ndër-
institucional me anë të cilit kemi krijuar Katalogun online 
nëpërmjet aplikimit të sistemeve me bazë “kod në burim të 
hapur” (ose si quhen ndryshe open source, me asnjë kosto 
për përdoruesit), si modul i integruar për menaxhimin e 
fondit të Bibliotekës Shkencore të UST-së.Ky katalog mund 
të aksesohet kudo nëpërmjet stilit zyrtar tek Universiteti i 
Sporteve. Projekti u lançua në Korrik të vitit 2013. 

Koleksionit të bibliotekës i bëhet përpunimi shkencor 
bibliografik konform standardeve ndërkombëtare duke 
përdorur Rregullat Anglo-Amerikane të Katalogimit AACR2 
(Anglo-American Cataloging Rules). Rregullat Ndërkombëtare 
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të Përshkrimit Bibliografik, ISBD (International Standard 
Bibliographic Description). Sistemi Decimal i Klasifikimit, UDC 
(Universal Decimal Classification), dhe Klasifikimi lëndor sipas 
Listës së Emërtimeve Lëndore të Bibliotekës së Kongresit 
(Library of Congress Subject Headings- LCSH).

Studentët kanë akses në revistat shkencore të universitetit 
që gjenden në web-site www.ust.edu.al te UST-së dhe në 
https://issuu.com/sportsuniversityoftirana.

 Biblioteka është e hapur për studentën çdo ditë nga
ora 0730-15:30.

INFORMACIONE NË NDIHMË TË STUDENTËVE
 Mbi procedurat e bursave dhe përjashtimit nga tarifa

e studimit: http://ust.edu.al/njoftime/
 Manuali për përdorimin e HAPËSIRËS DIDAKTIKE

ELEKTRONIKE: http://ust.edu.al/udhezime/
 Informacione për bursat ERASMUS+  http://ust.edu.

al/drejtoria-e-koordinimit/
 Platforma ALUMNI  http://alumni.ust.edu.al/

Fokusi e veprimtarisë së kësaj paltforme do të bazohet
në përfshirjen e ish-studentëve të UST-së në funksion
të zgjerimit të këtij rrjeti si dhe aktivitete të natyrës
informuese, shkëmbim/transferim eksperience apo
edhe oferta punësimi.

 SHOQATA STUDENTORE SPORTIVE E UNIVERSITETIT
TË SPORTEVE TË TIRANËS e cila ka si qëllim organizimin
e aktiviteteve sportive studentore. Kjo shoqatë është
pjesë e Federatës Shqiptare të Sportit Universitar dhe
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studentet e UST-së angazohen në aktivitete sportive 
brenda dhe jashtë vendit. Për më shumë info vizitoni 
faqen zyrtare ne facebook: 
 https://www.facebook.com/Shoqata-Sportive-Studentore-e-
UST-1860692480655832/

	Angazhi si vullnetar në konferencat ndërkombëtare 
të Shkencave Sportive (ICSS)  
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AMBJENTET SPORTIVE
Studentët mund ti përdorin falas të gjitha mjediset sportive 
të universitetit të poshtëshënuara deri në orën 16:00 duke 
paraqitur paraprakisht një kërkesë në dekanatet përkatëse. 

o Palestra e Fitnesit
o Palestra e Gjimnastikës
o Palestra e Sporteve të Rënda 
o Salla e Lojrave
o Fushat e Tenisit
o Fusha e Minifutbollit  

          

            

     



32

StudentëveManuali
i

LABORATORËT

•	 Laboratori i Fiziologjisë së Ushtrimit 

•	 Laboratori i Fiziolterapisë I 
•	 Laboratori i Fiziolterapisë I 

•	 Laboratori i Terapisë Sportive 

•	 Laboratori i Reabilitimit Sportiv 

•	 Laboratori i Vlerësimit Postural

•	 Laboratori i Traumatologjisë dhe Ndihmës së Parë
•	 Laboratori i Terapisë Sportive 

•	 Laboratori Endrokrolologjisë dhe Neurologjisë

•	 Laboratori i Biokimisë

•	 Laboratori Gjenetik 

•	 Laboratori i Biomekanikës

•	 Laboratori i Anatomisë Humane 

•	 Laboratori i Anthopometrisë Humane

•	 Laboratori Izokinetik 

•	 Laboratori i Psikologjisë

•	 Laboratori i Linguistikës 

•	 Laboratori i Informatikës 

•	 Laboratori i Vlerësimit Motorik dhe Koordinativ 
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ORARET E PRITJES SË REKTORATIT 
DHE ADMINISTRATËS
Njësia Dita e pritjes Orari
Zyra e Rektorit E Mërkurë 1200-1300

Zyra e Zv. Rektorit të Anës 
Mësimore

E Hënë 1200-1300

Zyra e Zv. Rektorit të Anës 
Shkencore

E Martë 1200-1300

Zyra e Administratorit E Martë 
E Enjte

1200-1400

Drejtoria e Komunikimit, 
Marrëdhënieve me Jashtë, 
Këshillimit të Karrierës 
dhe Alumni

E Hënë-E Premte 1000-1200

Zyra e Kurikulave E Hënë-E Premte 1200-1400

Drejtoria e Shërbimeve 
Mbështetëse

E Hënë-E Premte 1000-1200

Drejtoria e Burimeve 
Njerëzore dhe Arkivit

E Martë
E Premte

1300-1500

1200-1400

Drejtoria Juridike dhe 
Prokurimeve 

E Martë
E Premte

1300-1500

1200-1400

Drejtoria e Financës dhe 
Buxhetit 

E Martë 
E Enjte

1200-1300

Zyra e Financës (Pagesat) E Hënë-E Premte 1200-1400

Dega e Infomacionit Stu-
dentor dhe Regjistrimeve

E Hënë-E Premte 1300-1500
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KONTAKTET 

Rruga “Muhamet Gjollesha”, Tirana-Albania

Tel: +355 4 2226652

www.ust.edu.al  
E-mail: contact@ust.edu.al 

facebook: Sports University of Tirana 

twitter : @ust1948

youtube: sportsuniversity1948


