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СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМИ

Основне академске студије
Физичко васпитање и спорт

Мастер академске студије
Физичко васпитање, рекреација
и здравље

Мастер академске студије
Физичко васпитање и спорт

Стручно усавршавање
Спортско оперативни тренер

Стручно усавршавање
Спортско-рекреативни водитељ

СТУДИРАЈ ПАМЕТНО
ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

О Факултету

Факултет је основан 1979. године, под називом 
Факултет за физичку културу у Приштини. 
На овом факултету је до сада дипломирало 
3880 студента, мастер је завршило 196, 
магистрирало 42 и докторирало 16 студената. 
Многи од њих су касније израсли у истакнуте 
професоре физичке културе, спортске 
тренере и инструкторе и познате спортске 
раднике у националним и међународним 
спортским асоцијацијама.

МИСИЈА
ФАКУЛТЕТА

Мисија Факултета за спорт и физичко 
васпитање у Лепосавићу је осигурање једне 
од водећих позиција у школовању кадрова за 
спорт, физичко васпитање и рекреацију кроз 
стварање високо-образовног стручног кадра 
за професоре које ће својим радом допринети:

побољшавању и унапређивању примене 
физичких активности код  деце и људи свих 
доба старости,
коришћењу телесних активности у функцији 
раста и развоја,
ефикасној примени тренажних оптерећења,
превенцији здравља,
коришћењу информација о спорту и 
физичком васпитању и
научној делатности у области примене 
физичких активности у спорту, физичком 
васпитању и рекреацији.

У обављању мисије Факултет делује и доприноси 
унапређењу теорије и праксе примене 
физичких активности и континуирано сарађује 
са сродним високошколским установама у 
Републици Србији и иностранству.


