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Bps ocHoaa Ha qJreH 145 cras (6) ø .ueH
227 oÄ 3arconor 3a BncoKoro o6pasonauøe
(,,ClyN6eH BecHr.rK Ha peny6røxa Mane¡ouuja,,
6p. 82/18 ø ,,ClyN6eH BecHr.rK Ha peny6nøxa
CenepHa Mare¡oHr¿j a" 6p. L 5 4 / l9), ÀøpeKrõpor Ha
Areuqøjara 3a KB¿uILrrer Bo Br,rcoKoro
o6pasonaHøe, ÄoHece

PEruEHI,IE
3a rrotreToK co pa6ora cryÄI|cKaTa flporpaMa oÀ

rrpB rlrrKJtyc Ha aKaÄeMcr(H cryÄr{n -
ÃoÃnrrrroMcrcn cryÄrr (240 EKTC) no

,,ffpene¡ynarbe rr roJrnyBarbe oÄ MaKeÄoHcKu
Ha a¡6aHcnn ja:nrc H oõparuo66 Ha (Þanylrer ra

jasøqn, KyJrrypu rr KoMyHrrKarIn[ flpr
Vnuneprurer Ha JyrorcroqHa Enpoua - T"ro"o

L Co ona perreHl{e ce yrBpÀyBa Äera ce
HCrroJrHeTrì ycnoBr4Te 3a noqeToK CO paõoTa Ha
cry.{LrcKaTa rrporpaMa o,{ IIpB rlprKnyc Ha
aKaÀeMcKr,r cryÃHr4 - ÀoÃlrruroMcxø cry¡uø (240
EKTC) no ,,flpene¡ynarre n roJrKyBalbe o.q
MaKeÄoHcKr4 Ha ar6aHcrclr ja3r,rK r.l oõparHo,o ua
Oarylrer sa jasøqø, KyJrrypt¿ ø KoMyHlrKarlnr4
IIpø VHønep:ører Ha Jyroøcrouua Enpona
Teroso.

2, Osa perxeHr{e BJreryBa Bo cr,rJra co
ÀeHoT Ha ÄoHecyBalLe.

O6pa3nor(eHue
flo ¿oõøearre Ha peuresue 3a

anpe¡øraqøja 6p.08-337 /7 ot 04.06,2021 rotøøa
oÀ crpaHa Ha O¡6opor sa arpe¡øraqøja Ha
Br,rcororo oõpasonauøe, Vuønepsører Ha
JyroucrovHa Enpona - Tero¡o ce o6parø co
6apane 6p.03-l174/4 on 14.06.202l ,oir"u, ¡oAreHqujara 3a KBaJrurer Bo BracoKoro
o6pa":onauue, roÃ Harrr 6p. 0S-577/l oÄ
15.06.2021 roÀøHa, 3a yrBpÃyBaÌbe Ha ycJroBøre
3a rror{eror co pa6ora Ha cryÀr4crara nporpaMa oÄ
npB rlr4KJryc Ha aKa.qeMcKt4 cTyÃvtø _ ÄoÄørrJroMcKr¿
cryÃr4r4 (240 EKTC) no ,,flpeoe¿yBane ø roJrKy-

Mbi bazë të nenit r+s îäi:agrán (oj jú. n"ni
227 të Ligjit për arsim të lartë ('iGazeta zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" nr.g2llg dhe i'Gazeta

zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut"
nr.l54/19), drejtori i Agjencisë për Cilësi në
Arsimin e Lartë, sjell

AKTVENDIM
për fillimin me punë të programit studimor të

ciktit të parë të studimeve akademike - studime
deridiplomike (240 SETK) nga "përkthim dhe

interpretim nga giuha maqedone në giuhën
shqipe dhe anasjeiltas" në Fakultetin e

Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit pranë
Universitetit të Evropës Juglindore - Tãtove

L Me këtë Aktvendim përcaktohet se janë
plotësuar kushtet për fillim me punë të progrãmit
studimor të ciklit të parë të studimeve akàdemike _

studime deridiplomike e40 SETK) nga "përkthim
dhe. interpretim nga gjuha maqedoné ne gjuhen

flA.ine dhe anasjelltas', në Fakultetin e Gjiheve,
Kulturave dhe Komunikimit pranë Universltetit të
Evropës Juglindore - Tetovë.

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

Arsyetim

Pas manjes së Aktvendimit për akreditim
nr.08-33717 të datës 04.06.2021nga ana e Bordit
për Akreditim të Arsimit të Lartë, Universiteti i
Evropës Juglindore - Tetovë i drejtohet, me
kërkesë nr. 03-1174/4 rë datës iq.OA.ZOZt,
Agjencisë për Cilësi në Arsimin e Lartë, me
numrin tonë 08-577/l të datës 15.06.2021, për
përcaktimin e kushteve për fillimin me punë të
programit studimor të ciklit të parë të studimeve
akademike - studime deridiplomike (240 SETK)
nga "Përkthim dhe interpretim nga gjuha
maqedone në gjuhën shqipe dhe anasjelltãs" në
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Bafbe o.{ MaKeÀoHcKr{ Ha a.n6aHcru ja^:øn øo6parHo" Ha OaKyrrer 3a jazøqø, Kynryptr r4KoMyHøKarIø 14 ilpr4 VHønepsører ua JyroøcToqHa
Enpona - Teroso.

,{øpexropor ua Areuqøjara 3a KB¿ÌJrøTerBo BacoKoro o6Da3oBaHüe, co peueuue 6p.0g_
577/2 ot z1.06.2iJ2t roÀu;;, õd#ö'rl o¡¿r4cLria
3A yrBp.qyBarbe HA r{cnoJrHerocra Ha'ycnouøre sunoqeroK CO pa6oTa Ha cTyÄrdcKara npo.pu"u
HaBeÀeHa Bo TOqKa I ¡ra osa perxeHr,re.

Kouøcøjara, Ha ÀeH 01.07.2021 rcALrH4
r.r3Bprrø yBptÃ 14 r.f3rorBu llsneruraj 6p, 0g_577/3oL 07.07.2021 roÀøHa, Ka,qe e HaBeÀeHo ÄeKa 3acTyÀplcKAra nporpaMA oÄ npB rÌøKJryc HaaKaÄeMcKr4 cryÃþ]J¿ _ .qoÀr{nJroM cKr4 cryÃt4kt (240EKTC) no ,,rpere¡ynane ø roJrryBarbe oÄMaKeÀoHcKH ua al6aucrn jaszrc n o6paruo,, uaÕarcy¡rer sa ja:øqø, KyJrrypø 14 KoMyHøKar{ønnpa VHønepsører ua 

-ly¡e""ro"ru-Éuponu

Tetono, ce øcnoJrHerr4 ycJroBr.rre corJracuoo¡pe¡6ure yrBpÀeHH co 3ã¡coHor .u ur"onoro
o6^paso¡anue ø Vpe¡6ara .u ìop"ä", LrcTAHÄapÀu 3A ocHO,

I:111:',ÀeJHocr (,,Clyx6eH BecHr{K Ha pe¡y6¡øra
Mare¡orruja,, 6p. I 03/t 0, 16g/10 

"'tOiõ."Llrrajkø ro Bo npe.4Br{À 
"s"..énoro, ..oÀryqø KaKO BO Àr{cno3rìTr{BoT Ha oBa perxeHr{e.

Fakultetin e Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
pranë Universitetit të Evropës Juglindorã-_ Tetovë.

_ Drejtori i Agjencise per-Cilesi në Arsimine Larrë, me Aktvendim nr. ot_slifi'rë datës21.06.2021, formoi Komision pãi pe.."L, min ekushieve për fillimin me pune 
-te 

programit
studimor të shënuar në pikën r ie teti.¡ iüvendimi.
,-^_^,-, {oTjronl më darë ot.ol.zizt, kreu
f:sp.eKlmm dhe përgatiri Raportin me nr. 0g_577/3të datës 07.07.2021, ku éshte .Àe"ru, se, përprogramin studimor të ciklit të parë te studimev"
akademike - srudime deridiplomik 

" Ò;ò SETK)nga "Përkthim dhe inteþretim 'n*à 
gjuha

maqedone në gjuhën shqipe dhe anffiltas,, nëFakultetin e Gjuhëve, Kuliürave Jf,. fo'rrnitirit
pranë Universitetit të. Evropës Juglindore _ Tetovë,janë përmbushur kushtét, ;t ñ;;,hje medisp,ozitat e përcaktuara me Ligiin på.-arsim te
l?nr, th. Rregulloren për normativin dhestandardet për themelimin e inrtitu.jon.u" tearsimit të lartë si dhe për realizimin . uàprìrntu.ire
së arsimit të lartë (,'Gãzeta zyrtare. n.plUliLe, ,eMaqedonisë" ff. tò3/10, l6sii0;l; iò;ii;

Duke marrë parasysh atë që u it árcuu, uvendos sinë dispozitivin eîet¡ Àd"."d*i.

rËsunrË JURIDIKE: Kundër kërüAktvendimi, mund rë ñ."i;'--iontest
administrativ, me parashtrimin . 

""i.rg, deri te
_cjrkata Administrative 

" 
-n.oiïlll" 

sëMaqedonisë së Veriur,.f afa! p."i äoiìti:u. ngudita e pranimir të këtij Aktvendimi

IIPABHA IIOyKA: Iporøn
perlreHlre, MOxe Àa ce,3ABeÄe ynpa""n cnop,

i:lT::I""*: ua rY16-a ao vnpànuøor cyÄ.t'enyorlrKa Cenepua Marce¡oHøj4 Bo por oÀ
ÀeHa oÀ ÄeHOT HA npøeMOT HA oBa para"ra.
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ÀocraaeHo Ào:
- Bncor<oo6p¿BoBHataycraHoBa
- Apxuna

rspa6our/përgatiti: MmeHa Eöpevoqara 14n ¿u
o¡o6pø¡/lejo i : C"u, 

^n 
Mynn"ip

Dorëzuar deri te:
- Institucioni i arsimit të lartë
- Arkivi
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