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Bps ocuona Ha qJIeH 145 cra¡ (6) ø uleH
227 oÄ 3arouor 3a BøcoKoro o6pasonaHue
(,,Cnyx6eu BecHøK Ha Peny6üIxa Maxe¡ouøja"
6p. 82/18 ø ,,CryN6eH BecHI{K Ha Pery6røKa
Cenepua Mare¡onøj a" 6p. I 5 4 I l9), ¡øpexropor ua
AreHqøjara 3a KB¿ÌJIører Bo Bl4coKoro

o6pasonauøe, ÄoHece

PEIIIEHI,IE
3â rroqeroK co pa6ora cryÃHcKara nporpaMa oÄ

rrpB rlrrKJryc Ha aKaÄeMcKH cryÄI{u -
ÄoÄrrrrroMcKH cryÄnu (180 EKTC) no

nrEuepruja, enonoMrrja rl ?KIrBorHa cpe¡Irna'. Ha

Oanylrer sa 6H:HHc u erconounja npll
YHunepsurer na Jyroncroqua Enpona - Terono

1. Co ona perreHøe ce yrBpÄyBa ,qexa ce

rrcrroJrHerr4 ycJroBHTe 3a rroqeroK co pa6ora Ha

cryÃrrcKara nporpaMa oÄ npB uI4KJIyc HA

aKa.qeMcKrr clyÃþrþr - ÄoÄrInroMcKI,I cryÃI,rl.{ (180
EKTC) no ,,Eneprøja, eKoHoMlIja t,l xLIBorHa
cpeÄøHa6r Ha Õarcynrer 3a 6ø3HI4c ø ercoHorvrøja

npø Vuønepsører Ha Jyroucrouua Enpona
Teroso.

2. Osa perueHøe BJreryBa Bo cøJIa co

ÄeHor Ha.4oHecyBabe.

O6pa3JIo)KeHHe
llo .qo6øsalbe Ha Perueuøe 3a

arpe¿øraqnj a 6p.08-405 I ll ot 12.05.2021 roÄøHa
oÄ crpaHa Ha O¿6opor sa anpe¡øraqøja ua

BrìcoKoro o6pasonaHøe, Yuøeepsører Ha

Jyroncro.rHa Eapona - Teroso ce o6parø co
6apame 6p.03-10/6 ot 26.05.2021 ro,qLIHa, Äo
AreHqøjara 3a KB¿rJrøTer Bo BøcoKoro

o6pa:ooanøe, troÄ HarI 6p. 08-52411 oÄ

27.05.2021 ro,qøHa, 3a yrBpÃyBan,e Ha ycJIoBI4re

3a rroqeroK co pa6ora Ha cryÀI4cKara nporpaMa o.q

rrpB rlr4KJryc Ha aKaÃeMcKu cTyÃvtkl - ÄoÄI4nJIoMcKI4
cryÄr.rr4 (180 EKTC) no,,EHeprøja, erouonaøja
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Dimitar Vlahov 4 kati II
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Mbi bazë te n8nit'1'45 paragfàfl (6) dhe
neni 227 të Ligjit për arsim të lartë ("Gazeta
zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.82/18 dhe

"Gazeta zyrhare e Republikës së Maqedonisë së

Veriut" nr.l54ll9), drejtori i Agjencisë për Cilesi
në Arsimin e Lartë, sjell

AKTVENDIM
për fillimin me punë të programit studimor të

ciklit të parë të studimeve akademike - studime
deridiplomike (180 SETIÇ nga rrEnergiia,

ekonomia dhe mjedisi jetësotrr në Fakultetin e

Biznesit dhe Ekonomisë pranë Universitetit të
Evropës Juglindore - Tetovë

1. Me këtë Aktvendim përcaktohet se janë
plotësuar kushtet për frllim me punë të programit
studimor të ciklit të pare të studimeve akademike -
studime deridiplomike (180 SETK) nga "Energiia,
ekonomia dhe mjedisi jetësot" në Fakultetin e

Biznesit dhe Ekonomisë pranë Universitetit të
Evropës Juglindore - Tetovë.

2. Ky Aktvendim hyn në fuqi në ditën e

miratimit të tij.

Arsyetim

Pas marrjes së Aktvendimit për akreditim
nr.08-405/11 të datës 12.05.2021 nga ana e Bordit
për Akreditim të Arsimit Të Lartë, Universiteti i
Evropës Juglindore - Tetovë i drejtohet, me
kërkesë nr. 03-10/6 të datës 26.05.2021, Agiencisë
për Cilësi në Arsimin e Lartë, me numrin tonë 08-
52411 të datës 27.05.2021, për përcaktimin e

kushteve për frllimin me punë të programit
studimor të ciklit të parë të studimeve akademike -
studime deridiplomike (180 SETK) nga "Energiia,
ekonomia dhe mjedisi jetësot" në Fakultetin e

Biznesit dhe Ekonomisë pranë Universitetit të

Evropës Juglindore - Tetovë.
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Kej,{uumap Bnaxoa 4, II cnpar
I-terrrap, Cxorje
Ten.02/3220509

Dimitar Vlahov 4 kati lI
Qendër, Shkup
Tel.02/3220509

I,I XøBOTHa cpeÄr4Ha(( HA Õarcylrer 3a 6r43HøC
ø eKoHoMøja npu YHørep:ører Ha JyroøcroqHa
Enpola - Teroso.

{upexropor Ha AreHr{rzjara 3a KB¿urrlrer
Bo 

_BncoKoro o6pa3oBaHøe, co peureHøe 6p.0g_
524/2 ot 03.06.202I roÄøHa, Soprraøpa Kouracuja
3a yrBp,qyBarbe Ha HonoJrHerocra Ha ycJroBrìTe 3a
noqeroK CO pa6oTa HA CryÃøcKaTa npotpaMa
HaBeÀeHa Bo TOqKA I Ha osa peureHr4e.

Korraøcøjar:a, Ha ÄeH 15.05.2021 roÀøHa,
r.r3Bprrø yBr4Ã 14 r{3rorBr4 Øsneuraj 6p. 0g_524/3
o.Ð,21.06.2021 roÀøHa, KaÀe e HaBeÃeHo ÄeKa 3a
cryÀLrcKara nporpaMa oÃ npB rlr,rKJryc Ha
aKaÄeMcKr{ cryÃprkt - ÀoÄr{nJroMcKr.t cTyÀør4 (lg0
EKTC) ro ,,Eueprøja, eroHoruøja ø xusorHa
cpeÃr4]F.a'( Ha OaKyJrrer 3a 6øgHøc u eKoHoMrrja
rpø Yuørepsører Ha JyroøcrouHa Enpona
Tetono, ce øcnoJrHerlt ycJroBøTe corracHo
oÄpeÀ6HTe yrBp.qeHr,r co 3aKoHor 3a Br¿coKoro
o6pa3oBaHr4e u Ype¡õara 3a HopMarøBø vr

craHÀapÄø 3a ocHoBalbe Ha BrdcoKoo6pa3oBHrì
ycraHoBlt Lr 3a Bplrerbe Ha nøcoroo6pasonHa
¡ejuocr (,,Clyx6eu BecHHK Ha peny6nørca
Marce¡o¡øja" 6p. 103/l0,16g/10 ø l)/tl).

I4vajú;ø ro Bo trpe¡BøÀ ø3HeceHoro, ce
oÄJlr{fi KAKO BO ¿qlrcrro3rìT}rBoT HA OBa pe[IeHtre.

IIPABHA fIOyKA: flporun oBa
perrreHr4e, MO}I(e Äa ce 3ABeÀe ynpaBeH Cnop, co
noÄHecyBalbe ua ryN6a Ao ynpaBHr{or cyÄ Ha
Peny6nør<a Cenepua Marce¡onøjã, Bo pox oÀ 30
ÄeHa oÄ ÄeHor Ha rrpr,feMor Ha oBa perxeHr.re.

Drejtori i Agjencisë për Cilësi në Arsimin
e Lartë, me Aktvendim nr. 0g _ SZ4/2 të datës
03.06.2021, formoi Komision për përcaktimin e
kushieve për fillimin me púne ìe programit
studimor të shënuar në pikën I të këtij Aktvendimi.

Komisoni, më 15.05.2021, kreu
inspekimin dhe përgatiti Raportin me nr. 0g_524/3
të datës 21.06.2021, ku është shënuar se, per
programin studimor të ciklit të parë të studimôve
akademike - studime deridiplomike (lg0 SETK)
nga "Energjia, ekonomia dhe mjedisi jetësot" në
Fakultetin e Biznesit dhe Bkonomise pranë
Universitetit_të Fvropës Juglindore _ Tetovë, janë
përmbushur kushtet, në përputhje me dispoziiat e
përcaktuara me Ligjin për arsim te late dhe
Rregulloren për normativin dhe standardet për
themelimin e institucioneve të arsimit të lartë si
dhe për realizimin e veprimtarisë së arsimit të lartë
("Gazela ryrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.
103/10, 168/10 dhe lO/il).

. Duke marrë parasysh atë që u theksua, u
vendos si në dispozitivin e ketij Aktvendimi.

rËsnIu,Ë JURJDIKE: Kundër këtij
Aktvendimi, mund të inicohet kontesi
administrativ, me parashtrimin e ankesës deri te
Gjykata Administrative e Republikës së
Maqedonisë së Veriut, në pfat prej 30 ditëve nga
dita e pranimit rë kèrtij Aktvendimi.-

Dorezuar deri te:
- Institucioni i arsimit të larte
- Arkivi

.{octaneuo ¡o:
- Bøcoroo6p¿BoBHaraycraHoBa
- Apxusa

urpa6orøl/përgatiti : Ces¡ø¡

ÄøPEKTOP/ DREJTOR
Dr. Agim
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Kejfluumap Braxor 4, II cnpar
I-{emap, Cxouje
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Bps ocHona Ha r{reH 145 cra¡ (6) ø v.rreu

227 oÃ 3axosor sa Br4coxoro o6pa:oeaHøe
(,,CryN6eu BecHHK Ha Perly6røxa Maxe¡onøja"
6p. 82118 ø ,,Clyx6eH BecHøK ua Peny6nøra
Ceaepua Marce¿oHøja" 6p.15 4/ l9), ¡øpexropor ua
AreHqujara 3a KB¿urrrrer Bo BrrcoKoro
o6pa:onanne, ÃoHece

PEIIIEHIIE
3a rrorreToK co pa6oTa cTyÄ[cKaTa nporpâMa oÀ

rrpB rlrrKJryc Ha aKaÀeMcKrr cTyÄuII -
ÄoÄrrnrroMcKrr cryÀrr (180 EKTC) na

aHrurncnu jasnn rto ,rEneprnja, erconouuja u
rnrrBorna cpeÄrrnaú. Ha OanyflTer sa 6üsHllc ll
ercouounja npu Vnunep3nrer na Jyroncrouna

Enpona - Terono

L Co osa pe[eHr.re ce yrBpÀyBa ÄeKa ce
øcIoJIHeTH yCJrOBr{Te 3a rroqeToK co pa6ora na
cryÀr{cKaTa rrporpaMa oÃ npB rlr{KJryc Ha
aKaÃeMcKr,r cryÃþtø - ÄoÄørJroMcnø cry¿øø (180
EKTC) Ha aHrJrøcKr4 jarur ro ,,Eneprøj4
exonouøja ø xøBorHa cpeÃøHa" Ha OaKynrer 3a

6øsHøc ø exouotrrøja npø Vuunepsører Ha

Jyroøcrovua Enpona - Teroso.
2. Osa perxeHrle BJretyBa Bo cr4rra co

ÃeHoT Ha ÄoHecyBarbe.

O6pa3JrormeHrre
llo ,uo6øBalbe Ha PerueHøe 3a

arpe¡øraqøj a 6p. 08-405/1 0 o¡ 12.05.2021 roÃr.rHa
oÄ crpaHa Ha O¡õopor sa anpe¡øraqøja ua
Br4coKoro o6pa":onauøe, YHørepsører Ha
Jyroøcrovua Enpona - Teroeo ce oõparø co
6apane 6p.03-1017 oÃ 26.05.2021 roÄr4Ha, Ao
Arenqøjara 3a KBanr4rer Bo Br.rcororo
o6pa:onaHøe, noÄ Harr 6p. 08-52511 oÃ
27.05.2021 roÄøHa, 3a yrBpÄyBarbe Ha ycJroBr.rre
3a rroqeroK co pa6ora Ha cryÄr.{cKara npotpaMa o.q

rrpB rlr4KJlyc Ha aKaÄeMcKt4 c^ly4øIt - ÄOÄlrrrJroMcKø
cryÃt4t4 (180 EKTC) Ha aHrurr.rcKø jasøx ro

2/'
Mbi bazë te nerlit'1l45'ÞâtägTãfi (6) dhe

neni 227 te Ligjit për arsim të lartë ("Gazeta
zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.82l18 dhe
"Gazeia zyrtare e Republikës së Maqedonisë së

Veriut" nr.154/19), drejtori i Agjencisë për Cilësi
në Arsimin e Lartë, sjell

AKTVENDIM
për fillimin me punë të programit studimor të

ciklit të parë të studimeve akademike - studime
deridiplomike (180 SETK) në giuhën angleze
nga "Energiia, ekonomia dhe mjedisi jetësot"
në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë pranë
Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë

1. Me këtë Aktvendim përcaktohet se janë
plotësuar kushtet për frllim me punë të programit
studimor të ciklit të pare të studimeve akademike -
studime deridiplomike (180 SETK) në gjuhën
angleze nga "Energjia, ekonomia dhe mjedisi
jetësot" në Fakultetin e Bimesit dhe Ekonomisë
pranë Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë.

2. Ky Aktvendim hyn në fuqi në ditën e
miratimit të tij.

Arsyetim

Pas marrjes së Aktvendimit për akreditim
nr.08-405/10 të datës 12.05.2021nga ana e Bordit
pär Akreditim të Arsimit të Lartë, Universiteti i
Evropës Juglindore - Tetovë i drejtohet, me
kërkesë nr.03-10/7 të datës 26.05.2021, Agjencise
për Cilësi në Arsimin e Lartë, me numrin tonë 08-
52511 të datës 27.05.2021, për përcaktimin e
kushteve për fillimin me punë të programit
studimor të ciklit të parë të studimeve akadernike -
studime deridiplomike (180 SETK) në gjuhën
angleze nga "Energjia, ekonomia dhe mjedisi
jetësot" në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë
pranë Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë.

Drejtori i Agjencisë për Cilësi në Arsimin

Dinútar Vlahov 4, kati II
Qendër, Shkup
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Dimitar Vlahov 4, kati II
Qendër, Shkup
Tel.02/3220509

,,Eueprøja, eKoHoMr.{ja ø xøBoTHa cpeÀøHa,, Ha(Þarcyrrm 3a 6usuuc ø eKoH;Møja nplrVHunep:ører Ha Jytor{cror{Ha EBpola _ Tero¡o.
,{øpercropor ua Areuqujara sa rtnarr.rrer

BO-BHcoKOro o6pa3oBaHøe, co perueHøe 6p.0g_525/2 ot 03.06.2021 roÀrÌH;, ôd;p;'KoMr.rcøja
3A yTBpÄyBalbe Ha rrrcrroJrHeTocTu 

"a'yCnourre aarroqeroK co paõora nu 
"ry¡r"narã [porpaMa

HaBeÀeHa BO TOr{Ka I Ha osa peueHr4e.
Kouøcujara, Ha ÄeH 15.05.2021 rcAøHa,

r43Bprxø y't4Ã 14 rr3forBr, Øsneurraj 6p. 0g-525/3
oA 21.06.2021 roÄøHa, KaÄe e HaBeÄeHo ÄeKa 3acryÀIlcKara nporpaMa oÀ npB tIøKJryc HaaKaÃeMcKr4 cryÃLrø _ ÀoÀr4ruroMôxø cry¡øø (1g0EKTC) Ha anrJrr{cKø itazøv ;;-'';:
ercouol,røja ø xrrBorr 

Ja3IlK no 
"Eueprøja'

6øzuøc ø eKoHoMla 
cpeÄøHaú. Ha OaKyrrer 3a

ry.o,.,o""u 
-È;öi' "- i:å"J'::'ïäî"î;

ycJloBøre coruracHo oÀpeÀõøre yrBpÀeHr.r co3aroHor 3a Br,coKoro oopLouu"r. í îõäouru.u
HopMarrrBr.r pr craHÄap.q'r 3a ocnó¡ar¡e HaBt4coxooõpæoBur{ ycran oBLr il 3a Bprrre}be Ha
aø corcoo6pasoeua ¡ej uocr (,,C.nyN6e"'u.J""n 

"uPeny-orøxa Mare¡onøja" ap-. íoùti,, 
"iãrno 

,t0/11).
LIuajkø ro Bo npeÀBnÄ rr3ueceHoro, ceoÄJlyrtø KaKo BO Àøcrro3r{TøBOT Ha oBa perxeHHe.

e Lartë, me Aktvendim nr. 0g _ S2S/2 të datës03.06.2021, formoi Komision pe. pãrã"nimin ekushteve për fillimin me punë të programit
studimor rë shënuar në pikën I ie teUiiLi"endimi.
:-^_ r-! 

Komisoni, më 15.05.;021, kreu
ffsn,ex¡mi1 dhe përgatiti Raportin me nr. 0B_S2S/3të darës 21.06.202t, ku éshte ,Àil;'se, përprogramin studimor të ciklit të pare tá studimeve
akademike - studime oeridiplomil;(rr-o sîrr¡ n,giuhën angleze nga "Enirgjia, ètã""åi" dhemjedisi jerësor" nE rumtt.î;-'.-'ñizr;rit dheEkonomisë pranë 

.Universitetii ;¿-'il"pr;
Jl8lin$9re - Terovë, jane permburt uiiurt t.t, nepërputhje me dispozitar e'përcakr;;u ;; Ligjinpër arsim rë lartë dhe Rregullor"n pe, nàäatiuin
dhe standardet për themelìinin 

" i"iriir.iåreve tëarsimit rë larrë si dhe për reatizimi,r;-;;p;;ru.irë
së arsimit të lartë (,'Gazeta zyrtare e ReplUtites sCMaqedonisë" *. lò¡¡ro, i;ãiiil;; ià;ïö.

Duke-marrë parasysh atë që u it át.uu, ,vendos sinë dispozitivin e ketij ent"."¿iri.

rËsutu,Ë JURIDIKE: Kundër këtijAktvendimi, mund të inicohet kontestadministrativ, me parashtrimin 
" uni.îrc, deri teGjykata Adminiitrative e 

- -*.öiufiir, 
seMaqedonisë së Veriut,^ 

1e afa! p..i iO ïiæu. ngudita e pranimit të këtij AktvendimiIIPABHA fIOyKA: flporøa
pelreHr,re, MO)I(e Àa ce_3aBeÄe ynpu""n anop,

::lT::I".": ua ryxõa ao VnpãaH¡.ror cyÄyenyorøKa Cenepua Mar<e¡ouujä, Bo por oÀ
ÀeHa oÄ ÄeHor Ha npøeMor Ha oBa p.ranra.

,{ocraaeHo ¡o:
- Bncor<oo6pa:loBnaraycraloBa
- Apxnna

uspa1oun/përgatiti: Cesrø¡ *rrn 
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30 Dorezuar deri te:
- Institucioni i arsimit të lartë
- Arkivi

AI,IPEKTOP/DREJTOR
Dr.


