
 

 
 
Msc. Denis Nuriu  
 
Z. Denis Nuriu lindi në Tiranë më 13 Korrik 1979.  
 
1998-2002 ai ka kryer studimet e larta pranë Akademisë së Edukimit Fizik dhe Sporteve “Vojo 
Kushi”, sot Universiteti i Sporteve të Tiranës, i diplomuar si Mësues i Edukimit Fizik, specialiteti 
Sporte Ndeshëse dhe Kalitëse (mundje).  
 
Në fillimet e tij angazhohet në sportin e atletikës me ekipet e moshave dhe më pas atë të mundjes 
Greko-Romake, ku spikati si një element premtues. Pasioni dhe përkushtimi  i tij për vite me rradhë  
në sportin e mundjes, bënë që Z. Denis Nuriu të dallohej si  sportist luftarak me elementë të lartë 
tekniko-taktike, ku ai mbajti Titullin “Kampion Kombëtar” për 8 vite me ekipet e “Studentit” dhe 
kryesisht të “Dinamos”, duke u bashkuar në rradhët e Ekipin Kombëtar, ku ka fituar edhe shumë 
ndeshje ndërkombëtare. Pas mbarimit te studimeve ai ka qënë trajner i mundjes Greko-Romake per 
disa vite me ekipet e Dinamos dhe të Tiranës për moshat, ku edhe si trajner fitoi shume tituj 
kampion.     
 
Prej vitit 2000, z. Denis Nuriu i u  përkushtua fushës së fitnessit dhe aktualisht ai punon edhe si 
Trajner Personal. Ai që nga viti 2017 dhe aktualisht ai eshtë anëtar bordi i “Special Olympics 
Albania. Gjithashtu prej vitit 2020 dhe aktualisht, ai është anëtar bordi i Shoqatës Sportive 
Studentore të UST.  Z. Denis Nuriu është pjesëmarrës në shumë kurse, trajnime dhe specializime në 
fushën e sportit si brenda dhe jashtë vendit. 
 
Prej vitit 2018 dhe në vazhdim, Z. Nuriu ka zhvilluar veprimtarinë e tij universitare si personel 
akademik me drejtim kërkimor në Institutin e Kërkimit Shkencor të Sportit,  pranë Universitetit të 
Sporteve të Tiranës në Departamentin e Aktivitetit Fizik dhe Shëndetit. Gjithashtu ai është 
angazhuar në procesin mësimor në lëndët: Testim në Aktivitet Fizik, Fitness dhe Rekreacion si edhe 
në lëndën Sporte Ndeshëse dhe Kalitëse. 
Z. Nuriu është autor i disa botimeve shkencorë dhe pjesëmarrës me referime në një sërë aktivitetesh 
shkencore kombëtare e ndërkombëtare dhe kontribues në realizimin e projekteve kombëtare në 
fushën e Aktivitetit Fizik dhe Shëndetit. 
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