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Bps ocHona Ha qJIeH 145 cras (6) ø uleH

227 o¡ 3arouor sa BllcoKoro o6pasonaHøe

(,,Cnyx6en BecHlIK Ha Peny6nørca Maxe¿onøja"

Op. 
'SZlfA ø ,,ClyN6eH BecHI,IK Ha peny6nørca

i.".pru Mare¡ouøja" 6p'178121} ÄøpeKropor Ha

Arenqøjara 3a KBaJII4TeT Bo Bl4coKoro

o6pasonaHøe' Ãouece

Mbi bazë të nenit 145 patagtafi (6) dhe

neni 227 të Ligiit për arsim të lartë ("Gazeta

)yiut" e Republìtes ie Maqedonisë" nr'82/18 dhe

"'Gazeta ,yrtur" e Republikës së Maqedonisë së

v;;iut" nínVzt¡, drèjtori i Agiencisë për cilësi

në Arsimin e Lartë, sjell

PEIIIEHIIE
3a floqeror co pa6ora cryÄIrcnara rlporpaMa o'q

BTOp IIIIKJIyC Ha aKaÃeMcKlr cryÀI{n -

rrocrÃrrnJroMcKlr cryÄHl{ (120 EKTC) no

,rYctanno H yrlpaBuo npaBo'6 na [paneu

Qany.nrer upn Ynnnep3urer na Jyroncrouna
EnPona - Terono

1. Co osa petiteHlle ce yrBpÄyBa ÄeKa ce

I,ICTIOJIHETI'I YCNOBI'ITE 3A NOLIETOK CO PAõOTA NA

cryÄtrcKara npofpaMa oÃ Brop III4KJIyC Ha

aKaÃeMcKI4 cryÄIìø - rocrÄI{nJIOMCKI4 cryÄI4ø (120

pltfC) no ,yctauno !{ yrpaBno npaBo'( Ha

lipaneu Sarcylrer rpø VHønepsører Ha

JyroøcrouHa EnPona - Teroso.
2. Oøa Pe[IeHI'Ie BJIeIYBa Bo cønâ co

ÃeHoT HA ÄOHecyBalbe.

O6Pa3JIoxeHne
flo Äo6øsalbe Ha Peureuøe 3a

ar<pe¡øraqøj a 6p.08-969 I 6 ot | 5'04'2022 roløtta

o¿ 
"rpu"u- 

na O¿6opor :a arcpe¡øraqøja ua

BlrcoKoro o6pa:onauue, YHuoep:ltrer Ha

Jyroucrovua Enpoua - Teroso ce o6pa'rø co

6apame 6p.03-49914 ot 20'04.2022 ro¡øua, ¡o
ATeHIIøjara ga KBaJII4TeT Bo Bl4coKoro

o6pasonaHøe, roÄ HaIr 6p' 08-419/1 oÃ

20.04.2022 roÄl4ua, 3a yrBp,qyBalbe Ha ycJloBøre

3a nor{eroK co pa6ora Ha cryÄlIcKara nporpaMa oÄ

AKTVENDIM
për fitlimin me punë të programit studimor të

.it,tit te dytë të siudimeve akademike - studime

pasdiftomike (120 SETK) nga "E drejta

kushtetueìe dhe administrative'r në Fakultetin e

Drejtësisë pranë Universitetit të Evropës

Juglindore - Tetovë

1. Me këtë Aktvendim përcaktohet se janë

plotësuar kushtet për fillim me punë të programit

,tudirnot te ciklit të dytë të studimeve akademike -

studime pasdiplomike (120 SETK) nga-"E' drejta

kushtetuése d-he administrative" në Fakultetin e

Drejtësise pranë Universitetit të Evropës

Juglindore - Tetovë.
2. Ky Aktvendim hyn në fuqi në ditën e

miratimittë tij.

ArsYetim

Pas marrjes së Aktvendimit për akreditim

nr.08-969/6 te dates 15.04.2022 îga ana e Bordit

për Akreditim të Arsimit të Lartë, Universiteti i

b,vropes Juglindore - Tetovë i drejtohet, me

kërkesit nt. O3-4ggl4 të datës 20'04'2022,

Agjencisë për Cilësi në Arsimin e Lartë, me

nuärin tonè og-+tgll të datës 20.04'2022, për

përcaktimin e kushteve për fillimin me punë të

programit studimor të ciklit të dytë të studimeve

àmãemite - studime pasdiplomike (120 SETK)
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Brop III4KJIy0 Ha aKa'4eMCKI'I cryÃI4l',I

nocrÄr,rnJroMcKl'I cryÄI{u (120 EKTC) flo 
'J-craBHo

;";;;;"" rpaBd' Ha flPaBeH $anYrrer nPø

i#õ;;"r na Jyroømor{Ha EBpona - TeroBo'

fiuper<ropor Ha Arenuøj uta sa KBaJILITeT

so søcJKoro o6^pasonauøe' có Peuresøe 
9t^9-9:

q\gi i' ï i le.o 4.2022 roÄøH a, $ opr"'ap a Kotuucø1 a

3a yrBpÃyBarbe Ha LICIIOJIHeTo0Ta Ha ycJIOBI{Te 3A

;;;ü'' "" 
pa6ora Ha cryÃI'IcKara rlporpaMa

HaBeÄeHa Bo roqKa 1 Ha osa peueulle'^^^

Korvrøcøiara, sa 'r'eH 27'04'2022 roÄøHa'

pI3BpurI4 yBIaÄ lI I43rorBI4 l4sneunaj 6p' 08-419/3

ãlo:.oslzo22 roÃøsa, KaÃe e HaBeÃeHo ÄeKa 3a

cryÄøcKara nporpaMa oÃ Brop III{KJIyc HA

aKAÄeMcKI4 cryÄI414 - nocrÃIìnJIoMcKI4 cryÄI{ø (I20

Eäîði no "v"'uuno 
14 yIIpaBHo ilpaBo'. Ha

np*.n Sarynter npø Vnønepsurer Ha

iviã"tto""ä É"ponu - Terono' ce ucrIorIHerLI

y.nou"r. corJlacHo o¡pe¡6øre yrBpÄeHI'I co

3arosor 3a BllcoKoro o6pasonanøe ø Vpel6ara sa

HOpMATI'IBIì 14 craH.qapÄø 3a ocHOBaIbe Ha

nøðonoo6pasoBulr ycraHoBll u 3a Bplilel"e Ha

eøconoo6pa:o"sa ¡ej*rocr ("ClyN6eH BecHI;IK Ha

P;;t6""*; Mane¡onuja" òp' 103/10' 168/10 ø

10/1 1).

klvajkø ro Bo npeABIlÄ I'I3neceHoro' ce

oÄ[yqu KAKO BO ÃI4Cno3I4TI',IBor HA OBa perleHlìe'

IIPABHA fIOVKA: flPorøn oBa

peueHue, MOXe Äa ce 3ABeÄe y[paBeH cnop' co

roÄHecyBalbe Ha ryx6a ¡o YnpaoHlor CyÄ Ha

Peny6nørca CenepHä Mare¡ouøja' Bo poK oÄ 30

¡""â o¡.qeHor Ha npl¿eMor Ha oBa pe,''eHl'Ie'

nsa "E drejta kushtetuese dhe administrative" në

iåi-ñJ;-.,; 
-órejtësisèi 

pranë Universitetit të

EvroPës Juglindore - Tetovë'LYrvvvJ r et>'..*i 
egiencise për cilë^silë.Arsimin

e f,arc, må Aktvendim nr' 08 - 41912 të.datës

\eoïiozi, formoi Komision për përcaktimin e

i"rîi.* ört frllimin me púnë .1ë .programit
studimortëshënuarnëpikënt.tetet¡Aktvendimi.

Komisoni, me )l'o +'2022 V'r eu inspekimin

dhe përgatiti Raportin me nr' 08-41913 të datës

o;ní,;o?i, ku dshtit shënuar se' për -pr9s?Tin
ritài."t,e ciklit te dytë tët studimeve akademike -

ääil;;'dttlomiké (120 sErK) nga."E drejta

ild;;;ä itre a¿miìistrative" në Fakultetin e

iîä.¡ærite pranë universitetit të Evropës

l;;i;á;* - Tetovë, janë pännbushur- kushtet' në

;ö;;hl; me dispozitat e përcaktuara me Ligiin

;¿;';ti-t të lartë artt nttgurroren për normativin

dhe standardet për themelimin e institucioneve të

är.ìfniile i"ne si ¿te për realizimin e veprimtarisë

îJ*t*n të lartë ("Gàzeøzyrtar9,e Republikës së

ü"ö;;1r¿" *. 1ò3/10, 168/10 dhe 10/11)'

Duke marrë paiasysh atë që u.theksua' u

vendos si në dispozitivin e këtij Aktvendtmt'

rËsuu-rË JURIDIKE: Kundër këtij

Aktvendimi, mund të inicohet kontest

administrativ, me parashtrimin e ankesës deri te

cü;;i;'- Áeminiåtrative e Republikës së

i'iåq.áã"ite së Veriut, në afat. prej 30 ditëve nga

ããi ptunititttt këtij Aktvendimi'

Dorëzuar deri te:

- Institucioni i arsimit tè lartë

- Arkivi

IlocraseHo Ao:
Bucoroo6Pæoauara YcraHoBa

- APxøua

u3na6orø¡/përgatiti : Munery!ÞPeMoBcKa

""äätrïli.i" 
i, c 

"u,,n 
NY@-/u

c+r,u

AIIPEKTOP/ DREJTOR
Dr. Agim


