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Përshkrimi i lëndës

Materiali mësimor i lëndës “Sporti dhe nutricioni”
përfshinë studimin e elementeve bazë të nutricionit
në sport. Lënda përbënë një varg kapitujsh të cilët
trajtojnë raportin në mes të aktiviteteve fizike,
ushqimit të duhur, efektivitetit sportiv si dhe
mirëqenies së përgjithshme.
Qëllimet e lëndës:
Familjarizimi i studentëve me konceptin e të
ushqyerit, rëndësinë e dietave dhe nutrientëve si
para ashtu edhe pas aktiviteteve fiziko-sportive.
Rezultatet e pritura të nxënies:
Pas përfundimit të kësaj lënde , studentët do të
kuptojnë: rëndësinë e nutrientëve për trupin e
njeriut. Në mënyrë specifike, ata do të përvetësojnë
njohuri që kanë të bëjnë me: rëndësinë e secilit
nutrient veç e veç, dietat e balancuara, të ushqyerit
para, gjatë dhe pas aktiviteteve fizike/sportive,
balancimin e lëngjeve si dhe do të arrijnë njohuri
bazë rreth ushqimeve plotësuese në sport.
Kontributi nё ngarkesën e studentit ( gjë që duhet të korrespondoj me rezultatet e tё
nxënit tё studentit)
Aktiviteti
Orë
Ditë/javë
Gjithsej
Ligjërata
2
15
30
Kontaktet me
1
15
15
mësimdhënësin/konsultimet
Koha e studimit vetjak të studentit 2
15
30
(në bibliotekë ose në shtëpi)
Përgatitja përfundimtare për
2
11
42
provim
Koha e kaluar në vlerësim (teste,
1
3
3
provim final)
Vërejtje: Lënda i ka 4 ECTS kredi, kështuqë
Ngarkesa
120
studenti duhet të ketë 120 orë angazhim gjatë
totale
semestrit.
Metodologjia e mësimdhënies:
Ligjëratat do të prezantohen përmes programit
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Power Point si dhe do të ketë diskutim aktiv.
Vlerësimi i parë (deri në 25 % të notës
përfundimtare).
Vlerësimi i dytë (deri në 25 % të notës
përfundimtare).
Pjesëmarrja, diskutimi gjatë ligjëratave, ushtrimeve
(deri në 10% të notës përfundimtare)
Provimi final (deri në 40% të notës përfundimtare)
Total 100%

Metodat e vlerësimit:
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Literatura shtesë:

Plani i dizajnuar i mësimit:
Java
Java e parë:
Java e dytë:
Java e tretë:
Java e katërt:
Java e pestë:
Java e gjashtë:
Java e shtatë:
Java e tetë:
Java e nëntë:
Java e dhjetë:
Java e njëmbëdhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

Ligjërata që do të zhvillohet
Përbërësit e ushqimit (nutrientët dhe jo-nutrientët)
Makronutrientët (karbohidratet, proteinat dhe yndyrat)
Mikronutrientët (vitaminat dhe mineralet)
Jo-nutrientët (uji dhe fibrat)
Tretja dhe absorbimi i karbohidrateve
Absorbimi i proteinave dhe yndyrave
Lëngjet dhe bilanci i elektroliteve
Balancimi i burimeve kryesore të energjisë (karbohidratet,
yndyrat) para aktiviteteve sportive
Ndikimi i ushtrimeve të gjata në shfrytëzimin e
karbohidrateve, yndyrave dhe proteinave
Të ushqyerit gjatë aktiviteteve sportive
Të ushqyerit pas aktiviteteve sportive
Nutricioni dhe lodhja gjatë aktiviteteve fizike
Balancimi i fluideve gjatë aktiviteteve fizike
Përdorimi i ushqimeve plotësuese
Të ushqyerit e grupeve të caktuara të sportistëve (femrat,
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sportistët e rinj, sportistët vegjetarian, sportistët me diabet,
Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Vijimi i rregullt i ligjëratave, ushtrimeve dhe vizitave në teren janë të obligueshme.
Respektimi i kodit të mirësjelljes në sallat e mësimit, laboratorët e ushtrimeve si dhe gjatë
vizitave në teren është gjithashtu i obligueshëm.
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