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Bps ocuoea Ha qren 145 cras (6) r,r vneH
227 oÄ 3arosor sa BlrcoKoro o6pa3oBaHr4e

(,,Cryx6eu BecHr4K Ha Peny6røra Marce¡onuja"
6p. 82118 u ,,Cryx6eH BecHr{K Ha Peny6rr4Ka
Cenepua Marce¡oHøja" 6p.15 4 I 19), ¡øperropor Ha

AreHqøjara 3a KB¿rJrrrrer Bo BøcoKoro
o6pasonaHøe, ,qoHece

PEIIIEHIIE
3a [orreron co pa6ora cryÃncKara rrporpaMa oÄ

BTOp rInKJryC Ha AKA.qeMCKtr CTyÄIIn -
nocrÄHrrJroMcnrr cryÄHH (60 EKTC) ro,,3erena
eKoHoMI{ja rl oÄp]r(Jrnn pa3Boj66 Ha OanyJrrer 3â

6nsuøc u enono*ruja rrpu Yunnepturer ua
JyroncrouHa Enpona - Teroso

l. Co o¡a perxeHøe ce yrBpÄyBa AeKa ce
øcrroJrHerll ycJIoBøTe 3a noqeroK co pa6ora Ha

cryÄr,rcKara rrporpaMa oÃ Brop rlr,rKJryc Ha

aKaÄeMCKI,I cTyÃþtlt - ilOcTÄI,InJIOtvtCrø Cry¡uø (60
EKTC) ro ,,3eJreHa erouorrrøja ø oÃpxJurB pasnoj"
Ha Õaxymer sa 6øgøøc ø exoHorvrøja npr4

YHønepsører: Ha Jyroøcrouna Enpona - Terono.
2. Osa pe[reHr.re BJretyBa Bo crdJra co

ÄeHor Ha ÄoHecyBarbe.

O6pa3Jror(eHne
llo Äo6rìBarbe Ha Peureuøe 3a

aKpeÄr.rraur4j a 6p.08-407/1 1 o¡ 12.05.2021 roÄrrHa
oÄ crpana Ha Oa6opor 3a arpe¿øraqøja ua
Br4coxoro o6pasonauøe, Vuønepsører Ha

Jyroøcrouua Enpona - Terono ce o6paru co
õapame 6p.03-1216 ot 26.05.2021 roÄprHa, Äo
AreHqøjara 3a KB¿urr4rer Bo BrrcoKoro
o6pa:onauøe, troÄ r{arrr 6p. 08-52011 o.q

27.05.2021 roÃrlua, 3a yrBpÃyBarbe Ha ycJroBure
3a rror{eroK co pa6ora Ha cryÄr{cKara [porpaMa oÀ
BTOp qr,rKJryc Ha aKaÃeMcKø cTyÃr4t4

nocrÃr.rniroMcKø cryÄøø (60 EKTC) ro,,3eJreHa

Dimitar Vlahov 4, kati II
Qendër, Shkup
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Mbi bazë të nenit 145 paragrafi (6) dhe
neni 227 të Ligjit për arsim të lartë ("Gazeta
zyrlare e Republikës së Maqedonisë" nr.82l18 dhe
"GazeIa zyrlare 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
ciklit të dytë të studimeve akademike - studime

pasdiplomike (60 SETK) ngaffEkonomia e

gielbërt dhe zhvillimi i qëndrueshëmff në
Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë pranë
Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë

1. Me këtë Aktvendim përcaktohet se janë
plotësuar kushtet për fillim me punë të programit
studimor të ciklit të dytë të studimeve akademike -
studime pasdiplomike (60 SETK) nga "Ekonomia
e gjelbërt dhe zhvillimi i qëndrueshëm" në
Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë pranë
Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë.

2. Ky Aktvendim hyn në fuqi në ditën e

miratimit rë rij.

Arsyetim

Pas marrjes se Aktvendimit për akreditim
nr.08-407lll të datës 12.05.2021nga ana e Bordit
për Akreditim të Arsimit te Lartë, Universiteti i
Evropës Juglindore - Tetove i drejtohet, me
kërkesë nr.03-1216 të datës 26,05.2021, Agjencisë
për Cilësi në Arsimin e Laftë, me numrin tonë 08-
52011 të datës 27.05.2021, për përcaktimin e
kushteve për fillimin me punë të programit
studimor të ciklit të dytë të studimeve akademike -
studime pasdiplomike (60 SETK) nga "Ekonomia
e gjelbërt dhe zhvillimi i qëndrueshëm" në
Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë pranë
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eKoHoMr4ja rr oÄpxJrHB pa3Boj" Ha Õaxylrer sa
6øsHøc r,r eKonoMr4ja rpø YHøeepsører Ha

Jyroøcrouua Enpoua - Teroso.
,{øpenropor Ha AreHrlr,rjara 3a KB¿urr4rer

BO BøCOKOTO O6pa3OBAHøe, CO Perueuøe 6p.08-
52012 ot 03.06.202I roÄr{Ha, $opr'røpa Kouøcnja
3A yrBpÃyBalbe Ha HcrroJrHeTocTa Ha ycJroBr.rre 3a

floqeroK co pa6ora Ha cry,qncKara nporpaMa
HABeÃeHa BO TOr{KA I Ha OSa peileHr4e.

Korrrucøjara, Ha ÀeH 15.05,2021 roÄr.rHa,

r.r3BprUrr yBr4Ð\ Lt r43rorBr4 ØseeIIITaj 6p. 08-52013
oÃ 21.06.2021 roÃøHa, KaÃe e HaBeÄeHo ÄeKa 3a

cryÄrìcKara rrporpaMa oÄ Brop r-løKJryc Ha

aKaÄeMcKrr cryl.þtþt - nocrÄr4nJroMcKn cryÄøø (60
EKTC) ro ,,3e[eHa eKoHoMøja ø oÄp)KJrr,rB

pa3Boj" Ha OaKyrrer 3a 6r,r3Hnc pr eKoHoMr,rja npø
VHønepsører Ha JyrcøcroqHa Enpona - Teroeo,
ce r4cnoJrHerø ycJroBr{Te cotJracHo o¡peÄ6r4Te
yrBpÀeHø co 3aKoHor 3a Br{coKoro o6pa3oBaHr.re ø

Vpe¿6ara 3a HopMarr,rBr{ r.{ craHÄapÀø 3a

ocHoBarbe Ha Br4coKoo6pasonuu ycTaHoBø ø 3a

Bprxerbe Ha BøcoKoo6pa3oBHa ¡ejnocr (,,Clyx6eu
BecHr.rK Ha Penyõnr4rca ManeÃouøja" 6p. 103/10,
168/10 ø l0/1 1),

I4r'tajkø ro Bo npeÃBøA ø3HeceHoro, ce
oÄryr{u KaKo Bo ÄHcno3l4Tr4Bor Ha oBa peueHile.

IIPABHA IIOYKA: llporøn oBa

perrreHr.re, Molr(e Äa ce 3aBeÄe ynpaBeH cnop, co
no.qHecyBaråe Ha ryx6a Ão ynpaBHøor cy.q Ha

Peny6nørca Cenepna Mare¡oHøja, Bo poK oÄ 30
.4eHA OÄ ÄeHOr Ha rrpøeMoT Ha oBa perxeHØe.

,{ocT aueHo ¡o:
- Bncoroo6pilloBuaraycrauoBa
- Apxnna

r.r:paõorør/përgatiti: Cennør Mypreru

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

Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë.
Drejtori i Agjencisë për Cilësi në Arsimin

e Lartë, me Aktvendim nr. 08 - 52012 të datës
03.06.2021, formoi Komision për përcaktimin e

kushteve për frllimin me punë të programit
studimor të shënuar në pikën 1 të këtij Aktvendimi.

Komisoni, më 15.05.2021, kreu
inspekimin dhe përgatiti Raportin me nr. 08-52013
të datës 21.06.2021, ku eshte shënuar se, për
progfamin studimor të ciklit të dytë të studimeve
akademike - studime pasdiplomike (60 SETK) nga
"Ekonomia e gjelbërt dhe zhvillimi i
qëndrueshëm" në Fakultetin e Biznesit dhe
Ekonomisë pranë Universitetit të Evropës
Juglindore - Tetovë, janë përmbushur kushtet, në
përputhje me dispozitat e përcaktuara me Ligjin
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 ("Gaznta zyrtare e Republikes së

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

vendos si në dispozitivin e këtij Aktvendimi.

fËSffu,lË JURIDIKE: Kundër kërij
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 kèttij Aktvendimi.

Dorözuar deri te:
- Institucioni i ârsimit të lartë
- Arkivi

ÄI,IPEKTOP/ DREJTOR
Dr. Rushiti
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Bps ocuona Ha qrreH 145 cras (6) r,r uneH
227 oÀ 3arouor 3a BrlcoKoro o6pasoeauøe
(,,Cryx6eH BecHøK Ha Pery6[r4rca Marce¡ouøja"
6p. 82118 ø ,,Clyx6eH BecHrlK Ha Peny6røKa
Ceaepua Mare¡oHøj a" 6p.1 541 l9), ÄHpeKropor Ha
Arenqøjara 3a KB¿urr4Ter Bo BucoKoro
o6pasonaHøe, ÃoHece

PEIIIEHI{E
3a rroqeron co pa6ora cry¡rrcxara rrporpâMa oÄ

BTOp rIHrCnyC Ha AKAAeMCKH CTyÄrrn -
rrocrÄHrrJroucnrr cryÄrrn (60 EKTC) na

aHrJrHcKtt ja:nrc no ,r3ereHa eronouuja u
oÄprKJrrrB pæBoj6ó Ha oaKyüTeT 3a 6H3HrrC n

enonounja upu Vnunep3nrer Ha Jyro[crorrna
Enpona - Terono

1. Co osa peueHrle ce yrBpÃyBa ÄeKa ce
øcnoJrHeTr4 ycJIoBr4Te 3a noqeToK co pa6ora ua
cryÃI4cKara nporpaMa oÀ Brop rlr.rKJryc Ha

aKaÃeMcKø aTyÃr4lr - [ocrÃr4niroMcKr4 cryÄrìø (60
EKTC) Ha aHrurr4cKu jasørc no ,,3ereHa exouorr,røja
r,r o.ApxJrøB pa3Boj" Ha oaKyrrer 3a 6r43Høc r4

eKoHoMr,rja npø VHøeepsurer Ha JyroøcroqHa
Eapona - Terono.

2. Osa perxeHr,re BJretyBa Bo ctrJra co

ÄeHoT HA ÄOHeCyBAÉe.

O6pa3Jrorr(eHrre
flo ¿o6øname Ha Peuresøe 3a

arpe¡nraqøja 6p.08-407/l 0 o¡ 12.05.2021 roÄr4Ha

o.q crpaHa Ha OÃ6opor 3a aKpeÄøragøja Ha

Br,rcororo o6pa:onaHrae, Vuønepsører Ha
Jyroøcrouua Eapona - Teroso ce o6parø co
6aparre 6p.03-1217 ot 26.05.2021 roÄr¿Ha, Ào
AreHqøjara 3a KBaJrører Bo Br,rcoKoro
o6pasoranøe, roÃ Harx 6p. 08-521/l oÃ
27.05.2021 toÃøHa, 3a yrBpÀyBarbe Ha ycJroBøre
3a rroqeroK co pa6ora Ha cryÄr,rcKara nporpaMa oÃ
BTOp rIøKJryC HA AKAÃeMCKr,f c,ryÃuø
rrocrÄr4nJroMcKr.r cryÀr4ø (60 EKTC) Ha anmr4cKrl
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Mbi bazë te neniÏ ì¿3'þãåe.uï'qo¡ or,"
neni 227 të Ligjit për arsim të lartë ("Gazeta
zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.82l18 dhe
"Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së

Veriut" nr.I54ll9), drejtori i Agjencisë për Cilësi
në Arsimin e Lartë, sjell

AKTVENDIM
për fïllimin me punë të programit studimor të

ciklit të dytë të studimeve akademike - studime
pasdiplomike (60 SETK) në giuhën angleze nga

"Ekonomia e gielbërt dhe zhvillimi i
qëndrueshëm" në Fakultetin e Biznesit dhe
Ekonomisë pranë Universitetit të Evropës

Juglindore - Tetovë

l. Me këtë Aktvendim përcaktohet se janë
plotësuar kushtet për fillim me punë të programit
studimor të ciklit të dytit të studimeve akademike -
studime pasdiplomike (60 SETK) në gjuhën
angleze nga "Ekonomia e gjelbërt dhe zhvillimi i
qëndrueshëm" në Fakultetin e Biznesit dhe
Ekonomisë pranë Universitetit të Evropës
Juglindore - Tetovë.

2. Ky Aktvendim hyn në fuqi në ditën e

miratimit të tü.

Arsyetim

Pas marrjes së Aktvendimit për akreditim
nr.08-407/10 të datës 12.05.2021nga ana e Bordit
për Akreditim të Arsimit të Lartë, Universiteti i
Evropës Juglindore - Tetovë i drejtohet, me
kërkesë nr.03-12/7 të datës 26.05.2021, Aglencisë
për Cilesi në Arsimin e LarTë, me numrin tonë 08-
52lll të datës 27.05.2021, për përcaktimin e
kushteve për fillimin me punë të programit
studimor të ciklit të dytë të studimeve akademike -
studime pasdiplomike (60 SETK) në gjuhën
angleze nga "Ekonomia e gjelbärt dhe zhvillimi i
qëndrueshëm" në Fakultetin e Biznesit dhe jasøn
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AIEHI¡I4JA 3A KBAJII,ITET BO B7ÍCOKOTO ODPA3OBAHI4E

Kelfluura:rap B.raxor 4, II cnPar
I-{emap, Cxouje
Ter'.02/3220509

ro ,,3eJreHa eKoHoMI¿ja ø oÄpxnLIB pa3Boj'( Ha

(Þarynrer 3a 6øsnøc kr eKoHoMøja npø

VHønepsører Ha Jyroplcroqua EBpona - TeroBo'

fløperropor Ha ArcHIIIìjara 3a KB¿uII{rer

Bo BrlcoKoro o6pa3oBaHl4e, co PerueHne 6p'08-

521, I 2 ol, 03 .06.2021 roÄI'IHa, $oplaøpa Konaøctrj a

3a yTBpÄyBabe Ha øctloJlHeTocra Ha ycJIoBI4re 3a

rror{eroK co pa60Ta Ha cryÃllcKara npofpaMa

HABeÄeHA BO TOqKa 1 Ha osa peureHHe.

Kor',røcujara, Ha ÄeH 15.05.2021 roÄI'IHa'

r{3BpIIrø yBt4Ð\ 14 pl3rorBll I4sneruraj 6p' 08-521/3

c.Ð,21.06.2021 toÃI{Ha, KaÄe e HaBe.qego.{eKa 3a

cry.qøcKara nporpaMa oÄ Brop uI4KJIyc Ha

aKaÄeMcKr,r cryÃþrht - [ocrÃøTIJIoMCKI4 CryÄøø (60

EKTC) Ha aHrJII,IoKI4 jasør no ,,3e[ena ercouotrløja

rr oÄpxJrrìB pa3Boj" na Õarylrer sa 6I'I3HI4C ø

eKoHoMr,rja llppl yHIlBep3I,Irer Ha JyroøcroqHa
Enpona - Tetono, ce øc[oJIHerI4 yciloBllre
corJracHo o¡pe¡6øre yrBpÄeHI{ CO 3AKOHor 3a

BrrcoKoro o6pa:onaHøe ø Vpe¡6ara 3a HopMarI'IBII

r,r cTaHÄapÄI4 3A OCHOBalbe Ha BI4COKOO6pa3OBHI4

ycraHoBI,I ø 3a Bpllrelbe Ha nøcorcoo6pasonua

ÄejHocr (,,ClyN6eu BeoHI,IK Ha Peny6nurca

Mare¡ounja" 6p. 103/10, 168/10 ø l0lll)'
I,Irr,rajftø ro Bo npeÄBøÄ H3Hecegoro, ce

O,qTYI{I4 KAKO BO ÄHCIIO3øTI4BOT HA OBA PCIuEHI4E.

IIPABHA IIOVKA: llPorøn oBa

pe[reHøe, Moxe Äa ce 3aBeÄe y[paBeH cnop, co

noÄHecyBall,e Ha ryN6a Äo ynpaBHHo',r CyÄ Ha

Peny6nørca Cenepua Mane¡ounja, Bo poK oÃ 30

ÄeHa oÄ ÄeHor Ha rlpueMoT Ha oBa pelxeHlle.

RnTUBLIKÂ E N{/{QIIDONISË $fi V}r;l{tti'['
AGJENCTA PËR CILËSrNËAnSTUIN E LARTË

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

Ekonomisë pranë Universitetit të Evropës

Juglindore - Tetovë.
Drejtori i Agjencisë për Cilësi në Arsimin

e Lartë, me Aktvendim nr. 08 - 52112 të datës

03.06.2021, formoi Komision për përcaktimin e

kushteve për fillimin me punë të programit

studimor të shënuar në pikën I të këtÜ Aktvendimi.
Komisoni, më 75.05.2021, kreu

inspekimin dhe përgatiti Raportin me nr' 08-52113

tö datës 21.06.2021, ku është shënuar se, për

programin studimor të ciklit të dytë të studimeve

akademike - studime pasdiplomike (60 SETK) ni!

gjuhën angleze nga "Ekonomia e gielbërt dhe

zhvillimi i qëndrueshëm" në Fakultetin e Bimesit
dhe Ekonomisë pranë Universitetit të Evropës

Juglindore - Tetovë, janë përmbushur kushtet, në

përputhje me dispozitat e përcaktuara me Ligjin
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 10/11).

Duke marrë parasysh atë që u theksua, u

vendos si në dispozitivin e këtij Aktvendimi.

rËsnu,lË 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 ketij Aktvendimi.

Dorëzuar deri te:

- Institucioni i arsimit të lartë
- Arkivi

/ DREJTOR
Dr.

,{ocraeeno ¡o:
- Bucor<oo6pa3oBuaraYcraHoBa
- Apxuna

øspa6orun/përgatiti: Cesru¡ Mypræu tr


