UNIVERSTITETITI I PRISHTINËS
HASAN PRISHTINA
Syllabusi

Lënda psikologjia e sportit do të mbulojë parime të ndryshme psikologjike të lidhura me
sportin. Diskutimet do të përqëndrohen në aspektet psikologjike që mund të pengojnë
performancën sportive, si dhe apektet psikologjike që mund të rrisin performancën.
Qëllimi i përgjithshëm i lëndës është për të kapërcyer hendekun mes teorisë dhe
situata të botës reale. Në përfundim studenti duhet të fitojë një kuptim më të mirë se
pse atletët mund të kenë sukses ose dështojnë të bazuar në disa nga parimet teorike.
Studentët duhet të fitojnë një kuptim më të mirë se cilat teknika psikologjike mund të
ndihmojë punën e tyre.
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MI

PËRSHKRIMI I LËNDËS

Fakulteti:
Edukimit Fizik dhe Sportit
Lënda:
PSIKOLOGJI E SPORTIT
Niveli :
Bachelor
Statusi:
Obligative
Semestri:
I
Fondi i orëve: 2+0
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E enjte, 12.00-13.30 , 13.30-15.00
ECTS:
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Viti akademik: II
Mësimdhënësi: MSc Flutra Germizaj

Javët
Java – I

Tema
Hyrje në Psikologji

Literatura

Java – II

Java – III

Personaliteti në Sport

Java – IV

Motivimi në Sport

Java – V

Vetëbesimi në Sport

Java – VI

Agresiviteti në Sport

Java – VII

Test 1

Java – VIII

ARRITSHMËRIA ME SUKSES E LËNDËS

Psikologjia e Sportit

Frika dhe sporti

Java – IX

Stresi dhe sporti

Java – X

Dhuna në sport

Java – XI

Vëmendja në sport

Java – XII

TESTI 2

Pas përfundimit të suksesshëm të lëndës, studentët do të jenë në gjendje të:
-Diskutojnë faktorët psikologjik që ndikojnë në performancën në sport, stërvitje dhe
specifikat e edukimit fizik.
-Identifikikojnë një numër të aftësive dhe njohurive rreth sportit dhe ushtrojnë si
psikololog ku mund ta aplikjnë si një trajner, mësues apo udhëheqës ushtrim.
- Krahasoni teoritë psikologjike në lidhje me sport.
- Identifikikoni dhe shpjegoni zbatimin praktik të teorive motivuese në lidhje me sport.
-Kërkoni aftësitë e ndryshme të përfshira në zhvillimin e kontrollit emocional dhe
mendor: vëmendja, ankthi dhe zgjimi, menaxhimi i stresit, koncentrimi.

LITERATURA
METODOLOGJIA E
MËSIMDHËNJËS

Lënda do të zhvillohet përmes ligjërimit, testimit dhe diskutimeve grupore:

VLERËSIMI

1. Mr.Sc. Mahmut Germizaj, Psikologjia e Sportit.
2. Ylli Zhurda, Psikologjia e Sportit.

80% - Testi 1 dhe Testi 2

1. Ligjeratat do të jenë të përcjellura me power point të përcjellura me prezantime dhe
diskutime.
2. Testimet do të mbahen, në javën e shtatë dhe javën fundit.

10 % - Pjesëmarrja

POLITIKAT AKADEMIKE

10% - Prezantimi

Pjesëmarrja: Studentët duhet të marrin pjesë në ligjerata, të jenë aktiv dhe të punojnë
me përkushtim të plotë. Provimi final dhe testi janë obligative; studentët duhet tu
nënshtrohen të gjithave për tu notuar. Respektimi i orarit të ligjëratave është i
domosdoshëm dhe qkyqja e telefonave gjatë mësimit.
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