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Bps ocHona Ha qJreH 145 cra¡ (6) ø .rneH
227 oÀ 3arouor 3a Bøcoxoro o6pa:onanae
(,,CryN6eu BecHøK H_a pery6rl{rca ivtaiãouøja,,
6p. 82/18_ _u ,,Ctyx6eu sécuøK nã-pàriuOn"nu

::::f -g Maxe¡ou øj a" 6p. t 7 8 /21). ¡upércrópor HaAreHrIr.rJaTa 3a KB¿UrprTeT BO BHCoKoTO
o6pa3oBaHHe, ÀoHece

Mbi bazë të nenit 145 paragrafÌ (6) dheneni 227 
^të 

Ligiit per arsim ie la?Ë--1,ì6ur.ru
zy^rfare e Republikës së Maqedonise,, nr.gàllg dhe
"Gazeta zyrtare e Republik'ë, ,e fvfuq.áãnisë së

Y:.j*l rtr.t78/2r), drèjtori i nejencisË për cilesi
në Arsimin e Lar.të, sjell - r--

PEIIIEHI4E
3a rroqerox co pa6ora cryÄrrcrara flporpaMa oÄ

BTOp rlrrKJryc Ha aKAÄeMCKfr cïyÄItlr _

rrocrÄrrrrJroMcnt{ cryÀrrn (60 EKTC) no
.,,Kpnnnvno rpaBo.r na flpanàH q"*yrrí", np"YHuneprurer Ha Jyroncrorrna Enpona _ Terono

1. Co osa perreHøe ce yrBpÀyBa ÀeKa ce
øcnoJlHerr{ ycJroBr{Te 3a rorreroK co pa6ota ua
cryAIrCKATa npotpaMa oÀ Brop qrnny. Ha
aKaÄeMcKø cryÃøLr _ nocrÄønJro¡r¡crø cry¡øø (60

:S:l _"" ,,Kpueøuuo rpaBor( Ha 
- 

llpaneH
QaKyJrrer rrpø Vuøaepsører Ha Jyroøcrovua
Enpona - Teroso.

2. Osa perxeHrze BJreryBa Bo cøJra co
ÀeHoT Ha ÄoHecyBAlbe.

AKTVENDIM
ryj,r. 

nt!1in me punë të programit studimor tëciklit të dytë të studimeve uñ"¿..n¡L.-studime
pasdiplomike (60 SETK) nga "E drejta penate,,
në Fakultetin e Drejtësisë piranë Univeisitetit të

Evropës Juglindore _ Tetovë

l. Me këtë Aktv_endim përcaktohet se janë
plotësuar kus.!r!9t për fillim rn.'pune ic'frogramit
studimor të ciklit të dytë të studimeve aLå¿e.ite _
studim-e pasdiplomike (60 SETK¡ ngã-;n Ore3tapenale" në Fakultetin e Oíe;tciise pranë
Universitetit të Evropës Juglindore _h;ñ.

2.Ky Aktvendim hyn në fuqi në ditën emiratimit të tij.

Arsyetim

^^ ^ If: marjes së Akrvendimit për akreditim
nr.08-966/6 të datës 25.05.2022 ngu';u; Borditpër Akreditim të Arsimit te Lartí, ùniversiteti i
f_qopës Jugtindore_- Terovë i'Or.¡åi.t, mekërkesë nr. 03_177s/z rë outer--ii.ôo.2022,
Agjencisë për Cilësi në Arsimin . 

-iunr, 
,.numrin tonë 0g-579/t të datës IS.OA.iOZZ, pe,përcaktimin e kushteve për fillimin me pune teprogramit studimor të ciklit të dytë te stu'Oimeve

l*,j:lî: sluÍim: pasdipromikå ioó-sËikl 
"e.r, dreJta penale" në Fakultetin e Drejtësisë

O6pa3JrorlteHne
IIo Äo6u¡ame Ha peruesøe 3aarpe¡uraqøj a 6p.08-966/6 ot 25.05.2022 rotønaoÀ crpaua Ha O¡6opor sa arpe¡øraqøja uaBr4coKoro o6pa:onauøe, Vuøaepsører HaJyroøcrouHa Enpona _ î.ro"o .à'ãopur, .oõapane 6p.03-1775/2 or, ts.06.2oz) ,iiiru, toAfenqøjara 3a KB¿urører Bo Bøcororo

o6p¿":onaHøe, roÄ Harx 6p. OS_S7gtt oÀ
15.06.2022 roÀr4Ha, 3a yrBpÄyBarbe Ha ycJroBrìre
3a ror{eror co pa6ora Ha cryÄøcKaru npo.puru o¡
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Brop rIøKJryc Ha aKa.4eMcKLI CTyAþrvt

rrocrÄr,rrrJroMcKø cryÄr,rø (60 EKTC) ro
,,Kpønøuno rpaBo(6 Ha fIpaBeH Salcynrer: npø
Vuønepanrer Ha JyrcI{crorlHa EBpora - TeroBo.

,{øperropor Ha AreHqujara 3a KB¿uII4rer

Bo Br,rcoKoro o6pa3oBaHøe, co PerueHøe 6p.08-
57912 ot 16.06.2022 roÄI,IHa, $opuøpa Korvrøcr.rja

3A yTBpÄyBAIbe Ha IIcTIoJIHeTOCTA HA yCJIOBIdTe 3a

rroqeToK co pa6oTa Ha cryÄI4cKaTa nporpaMa

HABeÃeHa Bo roqKa I ua oea pemeHue.

Korvrøcøjara, Ha ÄeH 17.06.2022 roÄøHq
r43Bprxø yBþrÐ\ 14 r.r3rorBr{ ØsneilITaj 6p. 08-57913

o121.06.2022 roÃI,IHa, KaÄe e HaBeÃeHo ÄeKa 3a

cryÃr4cKara rrporpaMa oÄ Brop IIHKJIyC HA

aKaÄeMcKIl cTyÃI4n - [oCr¿qLInJIoMcKH cryÄI4ll (60
EKTC) no ,,KpueøuHo rlpaBoúú Ha llparen

Qarcynrer ilpø Vuønepsører ua Jyroøcrouua
Enpona - Terono, ce HcrIoJIHerI{ ycJloBllre

corJracHo oÄpeÄ6lrre yrBpÀeHH co 3aKoHor 3a

BøcoKoro o6pa:onauøe n ypeÄ6ara 3a HopMarI4Bø

ø cTaHÄapÄr,r 3a ocHoBalbe Ha BI,IcoKoo6pa3oBHI4

ycraHoBø u 3a Bprxelbe Ha BLIcoKoo6pa3oBHa

ÄejHocr (,,Cnyx6eH BecHøK Ha Peny6lørca
MaxeaoHøja" õp. 103/10, 168/10 ø 10/11).

kfurajkø ro Bo npeÄBr.,rÄ ll3Heceuoro, ce

oÄryqu KaKo Bo .4r,rcno3llTplBoT Ha oBa pellleHlre.

IIPABHA IIOYKA: Ilporøn oBa

perxeHr{e, Moxe .4a ce 3aBeÄe y[paBeH cnop, co
noÄHecyBarle ua ryN6a Äo ynpaBuøor cyÄ Ha

Peny6røna CenepHa Mare¡oHøja, Bo poK o¡ 30

ÄeHa oÄ ÄeHor Ha npl4eMor Ha oBa pelxeHøe.

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

pranë Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë.
Drejtori i A$encisë për Cilësi në Arsimin

e Lartë, me Aktvendim nr. 08 - 57912 të datës

16.06.2022, formoi Komision për përcaktimin e

kushteve për fillimin me punë të programit
studimor të shënuar në pikën I të këtij Aktvendimi.

Komisoni, më 17 .06.2022 V¡eu inspekimin
dhe përgatiti Raportin me nr. 08-57913 të datës

21.06.2022, ku është shënuar se, për progtamin
studimor të ciklit të dytë të studimeve akademike -
studime pasdiplomike (60 SETK) nga "E drejta
penale't në Fakultetin e Drejtësisë 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
("GazeÍa zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.

103/10, 168/10 dhe 10/11).
Duke marre parasysh atë që u theksua, u

vendos si në dispozitivin e ketij Aktvendimi.

rËsutt lË TURIDIKE: Kundër kÊttÜ

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 tit këtij Aktvendimi.

Dorëzuar deri te:
- Institucioni i arsimit të lartè
- Arkivi
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ÄHPEKTOP/ DREJTOR
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Dr. Agim

,{,ocraneno 4o:
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- Apxøna
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