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Bpr ocuona Ha qJIeH 145 cras (6) u uneu

227 oÄ 3anonor 3a BI,IcoKoro o6pasonaHue
(,,ClyN6eu BecHøK Ha Perty6røxa Maxe¡olløja"
6p. 82118 ø ,,Cryx6eH BecHI4K Ha Peny6rI'IKa

Cenepua Maxe¡onøj a" 6p.17 I l2I), .qøpeKropor Ha

Areuqujara sa KBaJIører Bo BlacoKoro

o6pasonauøe, ÃoHece

PEIIIEHI,IE
3A fl0qeroK co pa6ora cryÄllcKara ¡IporpaMa oÄ

rrpB rlrrKJryc Ha aKaÃeMcKI{ cTyÄull -
Äo.qr{rrJroMcnu cry,qnu (180 EKTC) no,,Fulnøc

eKoHoMrrja, HacoKa: EugHuc aHaJrIrrHKa6' Ha

@anylrer 3a 6Ir3HIrc n exououøja npn
Vunneprnrer na Jyroncro¡rua Enpona - Teroso

1. Co osa peIIreHLIe ce yrBpÃyBa ÄeKa ce

rrcrroJruerrr ycJIoBI,ITe 3a IIolIeroK co pa6ora na

cryÃprcKara rrpolpaMa oÄ npB III¿Knyc Ha

aKaÄeMcKH cryÃr4r4 - Ão.4I{IJIOMCTU cryÄøI,r (180

EKTC) no ,,Eø3HI,Ic eroHolrluja, HacoKa: EnsHøc

aøarørørca* Ha Õarylter ga 6ugsøc ø erouotrløja
npr4 YHønepslErer na Jyroøcrovna Enpona
Teroso.

2. Osa peuleHøe BJIeryBa Bo cI,IJIa co

ÃeHoT HA.qOHeCyBaIbe.

O6pa3JrorKeHHe
flo Äo6nsalbe Ha Penrenøe sa

anpe¡øraquj a 6p.08-402/1 0 o¡ 21 .09.2021 roÄuHa

oÃ crpaHa na O¡6opor sa aKpeÄøraryøja ua

Br{coKoro o6pasonaHøe, Vuønepsører Ha

Jyroøcrouna Enpoua - Terono ce o6patø co

6aparre 6p.03-119613 ot 27.09.2021 ro.qøHa, ,4o

AreHqøjata 3a KB¿IJII{Ter Bo BplcoKoro

o6pasonaHøe, noÄ HauI 6p. 08-9171I oÄ

27.09.202I ro,qLIHa, 3a yrBpÄyBalbe Ha ycJIoBL'Ire

3a rroqeroK co pa6ora Ha cryÄøcKara rlporpaMa oÄ

rrpB rlr4KJryc Ha aKa,qeMcKþr cryÃt 14 - ÄoÃpInJIoMCKlI

REpUBr,rr(a E I\{AQEÐONISíi. SË VERIU'ï
AGJENCIA PËR CILËSI NË ARSIMIN E LARTË
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Mbi bazë të nenit 145 paragrafi (6) dhe

neni 227 têt Ligiit për arsim të lafië ("Gazeta
zyftare e Republikës së Maqedonisë" nr.82/18 dhe

"Gazeta zyrtarc e Republikës së Maqedonisë së

Veriut" w.l78l2I), 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) nga I'Biznes

ekonomi, drejtimi: Analitikë biznesitr 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 parë të studimeve akademike -
studime deridiplomike (180 SETK) nga "Biznes
ekonomi, drejtimi: Analitikë biznesi" në Fakultetin
e Biznesit dhe Ekonomisë pranë Universitetit të
Evropës Juglindore - Tetovë.

2. Ky Aktvendim hyn në fuqi në ditën e

miratimit te tij.

Arsyetim

Pas marrjes së Aktvendimit për akreditim
nr.08-402/10 të datës 21.09.2021nga ana e Bordit
për Akreditim të Arsimit të Lartë, Universiteti i
Evropës Juglindore - Tetovë i drejtohet, me

kërkesë nr. 03-119613 të datës 27.09.2021,
Agjencisë për Cilësi në Arsimin e Lartë, me

numrin tonë 08-917/1 të datës 27.09.2021, pët
përcaktimin e kushteve për fillimin me punë të
programit studimor të ciklit të parë të studimeve
akademike - studime deridiplomike (180 SETK)
nga "Biznes ekonomi, drejtimi: Analitikë biznesi"
në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë pranë
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IIocraBeHo Ão:

- Bucoroo6Pa3oBnaraYcraHoBa
- Aoxnsa

ørpa6otr'rn/pårgatiti: Mn¡eHa EQpevoacra

Dimitar Vlahov 4, kati II

Qendër, Shkup

1e1.02/3220509

cryÃr4r4 (180 EKTC) no 
"Elt3Huc-eKoHoMI'Ija'

nJÄnu, È".""t aI{aJII'IrI'IKa6c Ha oaKyJlrer 3a

6øgsl¿c I4 eKoHoMøJa npü Vuunepsører Ha

Jyroucrouna EoPona Bo TeroBo'

ÄøpeKropor ua Areuqøjara 3a KBaJII4rer

Bo Bl4coKoro o6pa'.:onanue' co Peurenøe 
9t^9-9:

g f ü îï Å' ó 6'rc'2021 roA'I¡Ha' S oprurøp a Kor'røcø1 a

au yrup¡yuu*e Ha I4olloJllrerocra Ha ycJIOBI4Te 3a

roqeroK co paoora HA cryÄlloKara llporpaMa

HaBeÃeHa Bo ToqKa 1 na ona peIIIeHI'Ie'^^ 
""-"-^--K* 

vrcøiara, sa ÄeH 12'10'2021 
^roÄI4ua'

r,r3Bplnu yBI'IÄ ø tt'o*" Øsneuraj 6p' 08-917/3

äliío.zozr roALIHa, KaÃe e HaBeÃeHo,^eKa 3a

ãiyotrnuru llporpaMa oA rpB ulIKJIyc Ha

aKaÄeMcKlI cryÄI'II4 - ¡o¡"nnotõrø cryaøø (180

EKTC) no ,,Eøsnøc enonouuja' HacoKa: E":ii:
"*^"í^nut''na Õarvnrer ga 6usrrøc ø eKoHoMI'IJa

upu Vttunep3l'ITer Ha Jyroøcrouna Erpona -

Tetono, ce I'IcnoIIHerI{ ycJIoBI'ITe corJlacuo

oÄpeÄ6øre yrBpÃeHI{ co 3aronor 3a BI'IcoKoro

;öä;;;"å " 
YP"¡6utu 3a HoprvraruBr' vr

craHÃapÄI'I au o""ouu*e HA Bllcotcoo6pasonuø

vcraHoBI'Iø3aBpueIleHaBt4coKoo6pa-aonHat^:jffi" 
c,c"v*oå" Bec'I4K nl^,"Ì:nv6n"nu

iiä-ão*"i'í'6þ. to:/to, 168/10 u 10/11)'

I4r,'rajftø ro Bo rlpeÄBl4Ä I'I3ueceuoro' ce

oAJIyqI4 KaKo BO ÄI4cIro3I',ITI',IBOT 
Ha oBA pellreHl4g'

IIPABHA IIOVKA: flPorøn oBa

peureHøe, MOxe ,{a ce 3aBeÃe- ynpaBeH cnop' co

IloÄHecyBalbe ua ryx6a 'lo Vnpanur'ror cy'4 Ha

Peny6nøra Cenepuä Maxe¡onr'rja' Bo poK o¡ 30

¡"tâ oa Äe'or Ha npl'eMor Ha oBa pel''e'øe'

Universitetit të Evropës Juglindore.- Ttt3u^": ' '"""-^"il;jtori i Agiencisë për Cilësi-në Arsrmtn

e Larte, 
-.. 

Rrcuão¿imnr' OY-gfin të datës

oø.10.îôrl, formoi Komision për përcaktimin e

t"rîti"* nrt frllimìn me púnë .1ë..progtamit
studimortëshënuarnepikëntìetet¡Aktvendimi.

Komisoni, ine 12'10'2021' ^ 
kreu

insoekimin dhe pergatitiRapgrtin me nr- 08-917/3

i;"iä:^"i í.tl.'zoít, ku óshtë 
'h:l11u'. 

se' për

iî"äà*t" rtudi*o' ie titlit të parë të studimeve

akademike -'tuot*" ¿Ltidiplomike..(180 SETK)

nsa " Biznes ekonomì, ãre¡timi : $ratitrtg^!i':: "
"ã"eír."iiãiin 

e Biznesit dhe Ekonomisë prane

Universitetit te evropãs Juglindore - Tetovë' janë

oërmbushur kushtet,ie peóuthj: me.dispozitat e

äiT-'ä; 
'ä"^îigii" pei arsim .l'-,lun' 

on'

Rregulloren per noimativin dhe standardet për

themelimin . in'tit*ioîtut te arsimit të lartë si

ffi;#;äizimin eìeprimlu'is!. le,arsilit 
të lartë

('Gazeta zyrrare e nepiUtites së Maqedonisë" nr'

ìos/to, 16b/lo dhe 1o/11)' .. .

Duke marrë parasysh atë- që u'theksua' u

vendos si në dispozitivin e këtij Aktvenormt'

rËsnu'lË JURIDIKE': Kundär këtij

Aktvendimi, tunO të inicohet kontest

administrativ, me 
"pãashtrimin 

e ankesës deri te

Givkata n¿minilirative e Republikës së

üi*åä"r.å^Je vttiut' në afat.prej 30 ditëve nga

ää". pt""i*ittë këtij Aktvendimi'

Dorëzuar deri te:

- Institucioni i arsimit të lartÖ

- Arkivi

tl,¡"^
!¡' rll
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Bp: ocuona Ha qJreH 145 cras (6) ø ,rneH

227 oÃ 3arouo'r 3a BlrcoKoro o6pasonauøe
(,,Cryx6eH BecHøK Ha Peny6rr,rra Marce¡ounja"
6p. 82118 ø ,,ClyN6eH BecHr.rK Ha Peny6løxa
C enepH a Mare¡oHøj a" 6p. 17 I /21), .4upeKropor Ha

Areuqøjara ga KB¿urrlTer Bo BlrcoKoro
o6pa3oBaHr4e, ÃoHece

PEIIIEHIIE
3A IIOqeroK co pa6oTa cryÄHcKaTa nporpaMa oÄ

rrpB rlrrKJryc Ha aKa.qeMcnH cryÃnn -
ÄoÄurrJroMcKn cTyÄrrH (180 EKTC) no,,6uruuc
aHaJrrrrrrKaó' (ua aur.nucKü ja3nK) Ha (ÞaKyrTeT

3a 6H3HHc u enono*ruja rrpn VHuneprurer na
Jyroucrounâ EBpona - Terono

l. Co osa peuenøe ce yrBpÄyBa ÀeKa ce
prcrroirHeTlr ycJroBøTe 3a noqeToK co pa6ora Ha

cryÄøcKara nporpaMa oÄ npB qr,rKnyc Ha

aKaÄeMcKø cryÃþrLr - ÄoÄr,frrJroMcKtr cryÄr{u (180
EKTC) no ,,Er¿3HHc a*arr4TvrKatt (ua aurnucnø
ja:ør) Ha OaKyrrer 3a 6r.r3Høc u eKoHoMrãja npn
Vuønepsører Ha JyroøcroqHa EBpola - TeroBo.

2. Oøa perxeHr.{e BJreryBa Bo cøJra co
ÄeHor Ha ÀoHecyBarbe.

O6pa3Jror(eHrre
llo Ào6lrBarbe Ha PeureHne 3a

anpe¡øraqøja 6p.08-402 19 ot 12.07.2021 ro¡øøa
oÄ crpaHa ua O¡6opor sa axpeÄøraqøja Ha
Br,rcoKoTo o6pasorauøe, vuønepeører Ha
JyroøcrouHa Enpona - Teroso ce o6parr4 co
6apame 6p.03-7/7 oÄ 30.08.2021 roÃøHa, Äo
Areuqøjara 3a KBaJrprrer Bo Br.rcoKoro
o6pasonaHøe, troÀ Harr 6p. 08-786/l oÄ
31.08.2021 ro,qøHa, 3a yrBpÃyBabe Ha ycJroBr4re

3a noqeroK co pa6ora Ha cryÄr4cKara flporpaMa oÃ
npB uøKJryc Ha aKaÄeMcKþr cry4ltø - ÀoÄr4rrJroMcKr,r
aryÃøu (180 EKTC) ro ,,8ø3HHc aHarr.rrr4Ka" (Ha
aHrJrr,rcKr4 jasør) Ha Õaxylrer sa 6ugHrìc ø
eroHorrløja npø YHunep3ører Ha Jyroncrouua

i, r, ô3-:-l-fq/q
1T.o-:^:',9\-

Mbi bazë të nenit 145 paragrafi (6) dhe
neni 227 të Ligjit për arsim të lartë ("Gazeta
zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.82/18 dhe
"Gazeta zyrtarc e Republikës së Maqedonisë së

Veriut" nr.l78/21), 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) nga "Analitikë

biznesi" (në giuhën anglez€) në Fakultetin e
Biznesit dhe Ekonomisë pranë Universitetit të

Evropës Juglindore - Tetovë

l. Me këtë Aktvendim përcaktohet se janë
plotësuar kushtet për frllim me punë të programit
studimor të ciklit të parë të studimeve akademike -
studime deridiplomike (180 SETK) nga "Analitikë
biznesi" (në gjuhën angleze) 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.08-40219 të datës 12.07.2021 nga ana e Bordit
për Akreditim të Arsimit të Lartë, Universiteti i
Evropës Juglindore - Tetovë i drejtohet, me
kërkesë nr.03-717 të datës 30.08.2021, Agjencisë
për Cilësi në Arsimin e Lartë, me numrin tonë 08-
78611 të datës 31.08.2021, për përcaktimin e

kushteve për frllimin me punë të programit
studimor të ciklit të parë të studimeve akademike -
studime deridiplomike (180 SETK) nga "Analitikë
biznesi" (në gjuhën angleze) në Fakultetin e
Biznesit dhe Ekonomisë pranë Universitetit të
Evropës Juglindore - Tetovë.

Drejtori i Agjencisë për Cilësi në Arsimin

Dimitar Vlahov 4,\,kati'Il
Qen{ë1Shkup,,,
Tel:02/3220509
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Dimitar Vlahov 4, kati II
Qendër, Shkup
Tel.02/3220509

Enpona - Teroeo.

!øpercropor Ha AreHr{r,rjara 3a KB¿uïtrrer
BO 

-B-r,tcoKoro 
o6pa3oBaHr4e, co peruesøe 6p.0g_

78612 ot 10.09.2021 roÄHHa, Qoprr,røpa Korr,l.rcnja
3A yTBpÄyBarbe Ha r{cnoJrHeTocTa HA yCJroBøTe 3A
[oqeroK co pa6ora Ha cryÄr.rcKara nporpaMa
HABeÃeHa BO TOqKA I sa ona perxeHl{e.

Kouøcujarq Ha ÄeH 17.09.2021 roÄnuq
ø3Bprrrr4 yBr4Ã 14 r{3rorBr4 Øsneruraj 6p. 0g_7g6/3
c.Ã21.09.2021 roÃr.rHa, KaÀe e HaBe.qeHo ÄeKa 3a
cryÄr.fcKara rrporpaMa o.{ npB rlr4KJryc Ha
aKaÄeMcKtr cryÃptø - .qoÃønJroMcKø cry.qøü (lg0
EKTC) no ,,EH3Hr.rc alaJrr4.lþrta.( (ua auruucxø

¿T"n) Ha OaryJrrer 3a 6rì3HHc ø exoHoruuja npø
Vuøneprører ua JyroøcroqHa Enpoua _ Terono,
ce øcrroJrHerrì ycJroBr,rre corJracHo o¿pe¡6rare
yrBpÄeHrì co 3aKoHOr 3a BrrcoKoro o6pa3oBaHr,re ø
Vpe¡6ara 3a HopMaruBr4 t4 cralÃap1ø 3a
ocHoBarbe Ha Br,tcoKoo6paroaun ycraHoBr.r 14 3a
Bprxerbe ua søcoKoo6pa3oBHa ¡ejHocr (,,ClyNõeu

legHr4K ua Penyõnøra Marce¿ouøja,, 6p. 103/10,
168/10 ø t0/1t).

I4wajkø ro Bo npeÄBrìÀ ø3HeceHoro, ce
oÀJryqr4 KaKO BO Är.tcno3r,fTHBOT HA OBa perxeHlìe.

IIPABHA IIOyKA: flporøu oBa
perrJeHHe, MO)Ke Àa ce 3aBeÄe y[paBeH cllop, co
noÀHecyBarbe Ha ryx6a Ao yrpaBuøor cyÄ Ha
Peny6løxa Cenepua Mare¿ouøja, Bo poK oÃ 30
ÀeHa oÄ ÀeHoT Ha [pI¿eMOT Ha oBa pelxeHr4e.

e Lartë, me Aktvendim nr. 0g _ 796/2 të datës
10.09.2021, formoi Komision për përcaktimin e
kushteve për fillimin me punë të programit
studimor të shënuar në pikën 1 të këtü Aktvendimi.
. Komisoni, më 17.09.2021, kreu
inspekimin dhe përgatiti Raportin me nr. 0g-7g6/3
të datës 21.09.2021, ku është shënuar se, për
programin studimor të ciklit të parë të studimôve
akademike - studime deridiplomike (lg0 SETK)
nga "Analitikë biznesi" (në gjuhën angleze) ná
Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomise pranë
Universitetit të Fvropës Juglindore _ Tetovë, janë
përmbushur kushtet, në përputhje me dispoziiat e
përcaktuara me Ligjin për arsim tÈt l;ftë dhe
fuegulloren për normativin dhe standardet për
themelimin e institucioneve të arsimit të lartë si
dhe për realizimin e veprimtarisë së arsimit të lartë

\"G1z9ta ryrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.
103110,168/10 dhe l0/l l).

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

rËsHru,Ë JURIDIKE: Kundër këtij
Aktvendimi, mund të inicohet kontesi
administrativ, me parashtrimin e ankesës deri te
Gjykata Administrative e Republikës së
Maqedonisë së Veriut, në afat prej :0 ditëve nga
dita e pranimit të këtü Aktvendimi.

Dorëzuar deri te:
- Institucioni i arsimit të lartë
- Arkivi.{ocraaeuo ao:

- Bncor<oo6pa3oBHaraycraHoBa
- Apxaoa

H3pa6orHr/përgâtiti: M
o¡o6pø¡/lejoi: Cenr¡¿¡

HJIEHA ai,/

ÄT,TPEKTOP/ DREJTOR
Dr.,Agim


