00 УВОД
Студијски програм Физичког васпитања и спорта је студијски програм мастер
академских студија на Факултету за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини.
Физичко васпитање и спорт у образовном смислу треба посматрати као студијски
програм настао због потребе свакодневног живота. Данас се посебан акценат ставља на здрав и
дуг живот, на активно коришћење слободног времена, на свесне, планске и слободне делатности
који се остварују слободним физичким активностима човека.
Физичко васпитање и спорт су области физичке културе којима је заједнички именитељ
физичко вежбање. Физичко вежбање представља сложен процес специфичног људског кретања
које изучава низ елементарних наука али природне науке ипак чине основу физичког вежбања,
ако се под тиме подразумева адекватна примена биолошких законитости од којих зависи развој
органских функција и моторичких способности. И док физичко васпитање садржи васпитнообразовну компонентну, водећи рачуна о остваривању како биолошких тако и васпитнообразованих задатака, спорт је усмерен на постизање врхунских спортских резултата, али и
непрекидан напор и тежњу за већим достигнућима.
Дипломирани професори физичког васпитања и спорта су посебно припремљени за рад
са таквим потребама где се тражи познавање широке лепезе активности као и познавања
управљања савременим процесом физичког вежбања. Овај студијски програм треба да омогући
студентима да у довољној мери разумеју принципе вежбања из различитих области спорта,
стекну неопходна теоретска знања као и да овладају конкретним стручним знањима за
реализацију савременог процеса вежбања.
Студијски програм Физичког васпитања и спорта је потпуно дефинисан и зато постоји
само један студијски програм мастер академских студија са конкретним профилом.

Стандард 1: Структура студијског програма
Назив студијског програма мастер академских студија на Факултету је студијски
програм Физичког васпитања и спорта. Академски назив који се стиче је Дипломирани професор
физичког васпитања и спорта. Овај студијски програм је у складу са савременим достигнућима
науке и испуњава следеће критеријуме:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

урађен је у складу са Болоњском декларацијом,
стручно је утемељен,
на нивоу је најновијих стручних и научних сазнања,
целовит је и интердисциплинаран,
омогућује мобилност наставника и студената,
у складу је са бројем студената, наставног кадра, расположивом опремом и простором и
сви утврђени елементи студијског програма су у складу са Законом о високом
образовању.
Услови за упис на студијски програм су завршене основне академске студије. Студенти

у оквиру студијског програма имају обавезне и изборне предмете. Изборни предмети се бирају
из групе предложених предмета. Настава се изводи кроз предавања и вежбе и студијски
истраживачки рад. На предавањима се, уз коришћење одговарајућих дидактичких средстава,
излаже предвиђено градиво уз неопходна објашњења која доприносе бољем разумевању
предметне материје. Вежбе, које прате предавања, решавају конкретне задатке и на њима се
излажу примери који додатно илуструју градиво. На вежбама се дају и додатна објашњења
градива које је обрађено на предавањима.
Вежбе су практичне и рачунарске. Део вежби се одвија и у предшколским установама,
основним и средњим школама, на факултетима, спортским клубовима или другим
институцијама. Студентске обавезе на вежбама садрже и израду семинарских и семестралних
радова при чему се свака активност студената током наставног процеса прати и вреднује према
правилима која су усвојена на нивоу Факултета. Број освојених бодова је исказан према
јединственој методологији и одражава оптерећеност студента.
Сваки предмет носи одређени број ЕСПБ, а целокупне студије се сматрају завршеним
када студент испуни све обавезе прописане студијским програмом и при томе сакупи 60 ЕСПБ.

2 Страна

Стандард 2: Сврха студијског програма
Сврха студијског програма Физичког васпитања и спорта је у складу са мисијом и
визијом Факултета за спорт и физичко васпитање на коме се програм изводи. Потребе за
стручним кадровима за рад, нарочито, са децом и омладином а собзиром на услове живота и
рада, односа активног и слободног времена, породице, окружења итд. све су веће.
На Факултету за спорт и физичко васпитање школују се висококвалификовани
стручњаци из подручја физичког васпитања и спорта за извођење наставе физичког васпитања
на свим нивоима васпитања и образовања (од предшколског до високошколског), за спровођење
програмираних спортских активности и тренинга селекционисаних појединаца и група на свим
нивоима такмичарског спорта деце, омладине и одраслих и стручњаци за спровођење
рекреацијских активности у оквиру покрета спорт за све, реализацију физичких активности
особа са инвалидитетом и особа оштећеног здравља.
На Косову и Метохији али и шире, са простора одакле долази највећи број студената који
се школују на Факултету, постоје обданишта, основне и средње школе, Факултети, спортски
клубови и стручне организације као и приватан сектор који имају потребу за квалификованим
стручним кадровима за рад. На основу свог досадашњег рада и деловања Факултет је без сумње
научно и стручно компетентан и убудуће, спровођењем нових програма, да школује стручњаке
из подручја физичког васпитања и спорта који ће задовољавати захтеве тржишта рада јавног и
приватног сектора.
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Стандард 3: Циљеви студијског програма
Факултет за спорт и физичко васпитање је поштујући аутономију и академске слободе
планирао постојање студијског програма Физичког васпитања и спорта. Предложени студијски
програм има следеће циљеве:
1. постизање компентенција и академских вештина из физичког васпитања и спорта. То
поред осталог укључује и:
- развој креативне способности разматрања проблема,
- способност критичког мишљења,
- развијање способности за тимски рад,
- овладавање специфичним, практичним вештинама потребним за обављање
професије.
2. да студентима пружи стручна знања која одговарају новим захтевима развоја друштва у
сфери проналаска нових технологија и све израженије хипокинезије,
3. да студенти самостално проналазе и користе стручну литературу да би дали одговор на
постављени задатак или да би решили одговарајући проблем,
4. да школује кадрове који ће се успешно уклапати у глобално друштво и обезбедити
мобилност наставног кадра и студената,
5. развијање свести код студената за потребом перманентног образовања и развоја друштва
у целини.
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Стандард 4: Компетенције дипломираних студената
На овом студијском програму школују се стручњаци за извођење наставе физичког
васпитања на свим нивоима васпитања и образовања (од предшколског до високошколског), за
спровођење програмираних спортских активности и тренинга селекционисаних појединаца и
група на свим нивоима такмичарског спорта деце, омладине и одраслих и стручњаци за
спровођење рекреацијских активности у оквиру покрета спорт за све, реализацију физичких
активности особа са инвалидитетом и особа оштећеног здравља, стручњаци за бављење научним
и стручним радом.
Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне
способности које су у функцији квалитетног обављања стручне и научне делатности.
Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште компетенције:
1. способност дијагнозе, анализе, синтезе и предвиђења решења и последица у процесу
физичког вежбања,
2. овладавање методама, и процесима истраживања и рада у оквиру спорта и физичког
васпитања,
3. практиковање и развој критичког и самокритичком мишљења и приступа у раду,
4. способност употребе знања у практичном раду са субјекима,
5. развој комуникационе способности и спретности,
6. професионалну етику.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Предметно-специфичне компетенције које студент стиче су:
темељно познавање и разумевање области физичког васпитања и спорта,
способност решавања конкретних проблема уз употребу научних метода,
повезивање основних знања из различитих научних области и њихова примена,
способност праћења новина у струци,
развој вештина и спремности у употреби знања у одговарајућем подручју
употреба информационо комуникативних технологија у овладавању знања.
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Стандард 5: Курикулум
Курикулум студијског програма Физичког васпитања и спорта је формиран тако да
задовољи све постављене циљеве и захтеве. Такође, постоји велика изборност тј. изборни
предмети су заступљени чак са 46,67% ЕСПБ бодова. Ови подаци као и подаци везани за
испуњење стандарда о оптерећењу наставника су дати у прилогу у електронском формулару.
Сви предмети су једносеместрални и носе одговарајући број ЕСПБ бодова при чему један
бод одговара приближно 30 сати активности студента. Редослед извођења предмета у стидијском
програму је такав да се знања потребна за наредне предмете стичу у предходно слушаним
предметима.
У курикулуму је дефинисан опис сваког предмета који садржи назив, тип предмета,
годину и семестар студија, број ЕСПБ бодова, име наставника, циљ курса са очекиваним
исходима, знањима и компетенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај предмета,
препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге
податке. Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа,
трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања.
Саставни део курикулума студијског програма физичког васпитања и спорта је стручна пракса
и практичан рад у трајању од 45 часова, која се реализује у одговарајућим васпитно образованим
установама, предшколским установама, основним и средњим школама и стручним
организацијама.
Студент завршава студије израдом завршног рада који се састоји од теоријскометодолошке припреме неопходне за продубљено разумевање области из које се завршни рад
ради и израде самог рада. Завршни рад се брани пред комисијом која се састоји од најмање 3
наставника.
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Структура курикулума студијског програма
Редни
број

Студијски програм/Изборно подручје-Модул

Почетни
семестар

Број
ЕСПБ

Часова
наставе

1

60

40

Мастер академске студије физичког васпитања и
спорта

1

Изборност и класификација предмета
Мастер академске студије
ЕСПБ
Ознака Укупно Изборни Избор.
СП
предмети <30%
ФВС2
60
15
41,66

Физичко васпитање и спорт
Изборност предмета у %
АО
ТМ
НУС
СА

СУС

Табела 5.1 Распоред предмета по семестрима и годинама студија
Студијски програм : Физичко васпитање и спорт
ПРВА ГОДИНА
Ред. Шифра
Број предмета
1

Д501

2

Д502

3
4

Д503
ДИГ1

Назив предмета
Истраживања у примењеној
психологији
Истраживања у примењеној
биологији
Мултиваријантна статистика
Изборна група 1
Ди91
Ди92

5
6
7

Д504
Д505
Д506

8

ДИГ2

9

ДИГ3

10
11

Д507
Д508

Менаџмент у спорту
Истраживања у
антропомоторици

Изборна група 3
Ди105
Ди106

Д5082

Статус

Ос.
Час.

ЕСПБ

обавезан

Активна
настава
П В СИР
1 0
2

1

НС

2.5

5

1

НС

обавезан

2

1

2

1.5

5

1
1

ТМ
НС

обавезан
изборни

1
1

0
1

2
2

3.5
2

5
5

1
1
2

ТМ
СА
СА

обавезан
обавезан
обавезан

2
2
1

0
1
2

2
2
2

3.5
2.5
2

5
5
5

2

АО

изборни

2

0

2

3.5

5

2

СА

изборни

2

1

2

5

5

2
2

СА
НС

обавезан
обавезан

2

Школски спорт
Предшколско физичко
васпитање

Стручна пракса
Завршни рад
Д5081

Тип

Методика програмирања
тренинга
Информатичке технологије у
физичком васпитању и
спорту

Методика контроле тренинга
Примењена биомеханика
Аналитика и дијагностика у
физичком васпитању и спорту
Изборна група 2
Ди103
Ди104

С

5
10

Завршни рад – теоријске
основе
Завршни рад – израда и
одбрана

Укупно часова активне наставе 40
Укупно ЕСПБ
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60

