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Bps ocuona Ha tIJIeH 145 crae,(6) ø uueH

227 oÄ 3aKouor 3a BøcoKoro o6pa3oBaul4e

(,,Cnyx6eu BecHI'IK na Peny6nr'rxa Maxe¡onuja"

Xl.,--ázAg u .,CnyN6eH séc'rx Ha Peny6røKa

i.""pt" Marcelonøj a" 6p'17 I l2l)' ÄI4peKropor Ha

Arenïøjam sa KB¿uIHrer Bo Bl{coKoro

o6pa3oBaHue, ÃoHece

PEIIIEHI4E
3A noqeroK co pa6ora cry'qHcKara rlporpaMA oÃ

BTOp IInICIryc Ha aKâ,qeMCKI'I cryÃlln -

nocr,ql{rrroMcKrl cryÃIru (120 EKTC) no

orHacrana flo aurJrncnlt ja3uKtt' ua {Darcylrer

ra jasnun' Kyirrypl'r I{ KOMyHI{KAUIIÛ IIpÛ

v";;õ;;t; rrä 'rvio""touna Enpona - Tero'o

1. Co osa pellrenue ce yrBpÄyBa Ä'eKa ce

øcnoJlHerø ycJIoBøTe 3a rroqerox co pa6ora na

cryÃr4oKara nporpaMA o'4 Brop ql',IKnyc Ha

aKa,4eMcKI{ cryÄI{u - flocrÃIlIIJIOMCKI{ cryÄI4ø (120

;i¡îðt no ,þac'rana ro aHrrIrIcKø ja3l'tK"' Ha

ó",.ú.t tá' ¡*tu", Kyrlrypø I'I KoMyHI'KauølI

npø Vuørep3lìrer Ha Jyroøcrouua l'Bpona

Teroso.
2. Osa pe[IeHI4e BJIeryBa Bo cl4na co

ÄeHOT HA ÄoHecyBalbe'

O6Pa3Jro?KeHI{e

flo Äo6usalbe Ha Peuesøe 3a

aKpe¡uraqøja 6p'08-973 16 ot' 06'07 '2022 rotøsa

;i"öuä"ìu' o¡oopor 3a- aKpeÄI'IraIIøja Ha

ui"o*to o6pasoranøe' Vuønepsører Ha

iorotrtounu Enpona - TeroBo ce o6parø co

ä;0""; 6p.03-161914 ot, l7 '10'2022 rotøøa' Ao

Arenuøjara 3a KBaJII'ITer Bo BlIcoKoro

o6pasonanue, roÄ uaur 6p' 08 - 1049/1 oÄ

Mbi bazë të nenit 145 paragtafi.(6) dhe

nen\ Zù 
-te 

Ligjit per arsim të lartë ('Gazeta
' 
;; **- " Republìtes ie Maqedonisë" 

- 

nr' 82/ 1 8 dhe

íäåäfirr ìvftá'"-ie Republikes s.ë Maqedonisë së

v';i"d;..i-78,121), orejtori i Agiencisë për ciläsi

në Arsimin e Lartë, sjell

AKTVENDIM
nër fillimin me punë të programit-studimor të

.Ïxitiiäävinle ttooi*t* akademike - studime

iäöi#* (120 sETK) nga "Mësimdhënie e

";ih¡;;"gùze" në Fakultetin e Gjuhëve'

KulturavedheKomunikimitpranëUniversitetit
të EvroPës Juglindore - Tetovë

1. Me këtë Aktvendim përcaktohet se janë

olotësuar kushtet per tittim ma punë të- programit
t',"åìffi,r;tkli 

ie o¡e të studimeve akademike -

ffiil; PasdiPlomike (120 sEJf) nsa

Ìiøäïi.¿rtrãie e' giuhes angìeze" në..Fakultetin e

Giuhëve. Kulturave dhe Komunikimit pranë

ü'"ri..tir"it të Evropös Juglindore -^TtJol:'
""' -^- 

2. iy Aktvendimþn në tuqi në ditën e

miratimit te tij.

ArsYetim

Pas marrjes së Aktvendimit per akreditim

nr. 08-97316të datës 06'07 '2022 nga aîa e Bordit

nër Akreditim të Arsimit të Lartë' Universiteti i

ilroitx-ìujtinoott - Tetovë i drejtohet' me

;¿;Ëtë nr.- o¡-totq¡+ të datës r7 '10'2022'

iäàï.it" për Cilësi në Arsimin-9 L:ttë' nt'

.lî.i" t""'e 08-1049/1 të datës 18'10'2022' pët

iä'äitir'* e tusnteve. $r fitt:Ti: ::,:::: t'
ptogt"u*it studimor të ciklit të dytë të studtmeve
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18.10.2022 roÄrlna, 3a yrBpÄyBarbe Ha ycJroBr,rre

3A noqeroK co pa6oTa Ha cTyÄr,rcKara nporpaMa oÀ
Brop rlrrKJryc Ha aKaÄeMcKr{ cTyÃr4t4

rrocrÃr,rnJroMcKLr cryI.rrþr (120 EKTC) no ,,HacraBa
no aHurr4cKø jù3r4K", Ha oaKyJrrer 3a jazw¡ø,
KynTypø rì KoMyHøKarIøø npø YHønepsører ua
Jyroøcro.rua Enpona - Teroso.

,{øpenropor Ha AreHqujara 3a KB¿urlrrer
Bo BlrcoKoro o6pa3oBaHøe, co Peureuøe 6p.08-
104912 oL 19.10.2022 ro¡una, $opnrøpa Korvrucøja
3a yTBpÃyBaÉe Ha r,rcnoJrHerocra Ha ycJroBr4re 3a

lor{eroK co pa6ora Ha cryÄr4cKara rrporpaMa
HaBeÄeHa Bo roqKa 1 na osa peureHøe.

Koivrøcøjara, Ha ÄeH 20.10.2022 ro,qr4uae

ø3Bprxr{ yBLr!\ 14 r43rorBlr Øsneruraj 6p. 08-1049/3
op,25.10.2022 roÄøHa, KaÄe e HaBeÄeHo ÄeKa 3a

cryÄr.rcKara rrporpaMa oÃ Brop rlr4KJryc Ha

aKaÄeMcKrr cryÃrrkt - rrocrÃr,rnnoMcKr{ cryÄr4ø (120
EKTC) no ,,HacraBa no aurJrlrcKø jasr,rK", Ha
(Daxymer 3a ja3ørlø, KyJrrypø ø KoMyHøKarIr4r4

rtprd Yuønepsører na JyroøcrovHa Enpona
Teroao, ce øcnoJIHerI{ ycJroB}rre corJlacHo
o¡pe¡6r,rre yrBpÄeHr,r co 3aKoHor 3a BøcoKoro
o6pasonauøe ø Vpe¿6ara ea HopMarrìBrì Lt

craHÄapÄø 3a ocHoBarbe Ha Buconoo6pasonHø
ycranoBra 14 3a Bprrrerbe Ha nøconoo6pa^:onua

4ejr-rocr (,,CryN6eH BecHr{K Ha Peny6løra
Mare¡oHøja" 6p. 103/10, 168/10 ø 10/11).

kltv.ajkø ro Bo rrpeÄnrl,{ ra3HeceHoro, ce
oÃJryqø KaKo Bo,qr4crro3HTrrBoT Ha oBa perxeHr{e.

IIPABHA IIOYKA: flporøn oBa
peIleHLIe, Mo)Ke Ãa ce 3aBe.4e ynpaBeH CIIop, co
noÄHecyBarbe Ha ryx6a Ão yrpaBHlror cyÄ Ha

Peny6nørca CenepHa Marce¡oHnja, Bo poK o¿ 30
ÄeHa oÃ ÄeHoT Ha npøeMor Ha oBa peIIreHHe.

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

akademike - studime pasdiplomike (120 SETK)
nga "Mësimdhënie e gjuhës anglezett, në Fakultetin
e Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit pranë
Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë.

Drejtori i Agjencisë për Cilësi në Arsimin
e Lartë, me Aktvendim nr.08-104912 të, datës
19.10.2022, formoi Komision për përcaktimin e

kushteve për fillimin me punë të programit
studimor të shënuar në pikën 1 të këtü Aktvendimi.

Komisoni, më datë 20.10.2022, kreu
inspekimin dhe përgatiti Raportin me nr. 08-
1049/3 të datës 25.10.2022, ku është shënuar se,
për programin studimor të ciklit të dytë të
studimeve akademike - studime pasdiplomike (120
SETK) nga "Mësimdhënie e gjuhës angleze" në
Fakultetin e Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
pranë Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë,
janë përmbushur kushtet, në përputhje me
dispozitat e përcaktuara me Ligiin për arsim të
lartë dhe Rregulloren për normativin dhe
standardet për themelimin e institucioneve të
arsimit të lartë si dhe për realizimin e veprimtarisë
së arsimit të lartë ("Gazeta zyrtare e Republikës së

Maqedonisë" nr. 103/10, 168/10 dhe l0/11).
Duke marrë parasysh atë që u theksua, u

vendos si në dispozitivin e këtij Aktvendimi.

rËsull,]Ë JURIDIKE: Kundër këtij
Aktvendimi, mund të inicohet kontest
administrativ, me parashtrimin e ankesës deri te
Gjykata Administrative e Republikës së

Maqedonisë së Veriut, në afat prej 30 ditëve nga
dita e pranimit të këtij Aktvendimi.

Dorëzuar deri te:
- Institucioni i ârsimit të lârtë
- Arkivi

ÄTIPEKTOP/ DREJTOR
Dr. Agim

.{ocraneuo ¡o:
- Br.rcoxoo6pa3oBHaraycraHoBa
- Apxnna

Nspa6orHr/pergatiti: Mu¡ena Sþpevoncra
0Ä06pHr/ mirato i: Sev eil MwS//
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