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Bp: ocuona Ha r{JreH 145 cras (6) ø .rneu
227 oÃ 3aroHor sa Br,rcoKoro o6pa3oBaHøe
(,,CnyN6eH BecHlrK ua Peny6nøra Mare¡ouøjao,
6p. 82118 ø ,,Cnyx6eu BecHLrK Ha peny6røKa
Cenepua Mare4oHøja', 6p.17 B/21), Àøpexropor Ha
AreHqøjara 3a KB¿urraTer Bo Bøcororo
o6pasorauøe, ÄoHece

Mbi bazë të nenit l4S pnagrafi (6) dhe
neni 227 të Ligiit për arsim të lartë (,;Gazeta
zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.g2llg dhe
"Gazetës zyrtare të Republikës së Maqedonisë së
Veriut"), drejtori i Agjencisë për Cilësi ne Arsimin
e Lartë, sjell

PEIIIEHI{E
3A nOqeToK co pa6oTa cryÄr{cKara flpofpaMa oÄ

BTOp rll|rcJryc Ha aKaÄeMcKrr cryÄI,ln _

rrocrÄr{rrJroMcxrr cryÄHr{ (60 EKTC) Ha
anrJr¡{crcrr jarurc rlo ,rEll3nnc unÈopMarnna.. Ha
Õarcy.nrer 3a coBpeMeurr Hayrcn rr rexHoJrorllrl
npu Ynunep3nrer na Jyroøcrorrua EBporta _

Terono

1. Co osa perxeHlre ce yrBpÄyBa ,{eKa ce
lrcnoJrHertr ycJroBrrre 3a noqeroK co pa6ora ua
cryÄr4cKara rrpotpaMa oÄ Brop r{r{KJryc Ha
aKaÄeMcKrì cryÃtlr4 - rrocrÄønJroMcKr4 cryÄnø (60
EKTC) Ha aurJrracKr4 jasøx tto ,,EH3Hr4c
øHSopruarøra" Ha @arcyrrer 3a coBpeMeur4 HayKø
r.r rexHoJrotr4r4 r1pr4 Yuøaepsører Ha Jyror{croqHa
Enpona - Teroso.

2. Ona perxeHøe BJretyBa Bo cøjra co
ÃeHoT Ha ÀOHecyBalbe.

O6pa3Jrolt(eHre
llo Ão6r4Barbe Ha peureuøe 3a

arpe¡øraqøja 6p.08-957 / 4 oa 21.01.2022 rotuøa
oÄ crpaHa Ha oÄ6opor 3a aKpeÄøraryøja Ha
BøcoKoro o6pasonaurEe, VHønepsører Ha
Jyroøcrovua Enpona - Terono ce o6parø co
6apame 6p.03-176/2 op, 01.02.2022 ro¡øna, ¡o
AreHqøjara 3a KBaJrr{rer Bo Br,rcoKoro
o6pa-:onaHøe, noÄ uaru 6p.08-268/l o¡ 02.02.2022

AKTVEND IM
për fillimin me punë të programit studimor të
ciklit të dytë të studimeve akademike - studime

postdiplomike (60 SETK) në giuhën angteze
nga ,,Informatikë biznesi., në Fakultetin e

Shkencave dhe Teknologiive Bashkëkohore
pranë Universitetit të Evropës Juglindore -

Tetovë

i. Me këtë Aktvendim përcaktohet se janë
plotësuar kushtet për fillim me punë të prográmit
studimor të ciklit të dytë të studimeve akàdemike _

studime postdiplomike (60 SETK) në gjuhën
angleze nga ,,Informatikë biznesi,, në Fakultetin e
Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore pranë
Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë.

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

Arsyetim

Pas marjes se Aktvendimit për akreditim
nr. 08-957/4 të datës 21.01.2022 nga ana e Bordit
për Akreditim të Arsimit të Lartë, Universiteti i
Evropës Juglindore - Tetovë i drejtohet, me
kërkesë nr. 03-t76/2 të datës OL.OZ.ZOZZ,
Agjencisë për Cilësi në Arsimin e Lartë, me
numrin tonë 08-268/l të datës 02.02.2022, për
përcaktimin e kushteve për fillimin rne punè të
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foÄrrHa, 3a yTBpÄyBaBe Ha ycJroBr4Te 3a rroqeToK
co pa6ora Ha cryÄr{cKara [potpaMa oÄ Brop
rløKiryc Ha aKaÄeMcKø cTy.{ør{ - nocTÃ}rrrJloMcKr¿

aryÃøvr (60 EKTC) Ha aHrJrøcKrr ja:ør no ,,Erì3Hr,rc
øHÖopMarøKa" Ha ÕaHyJrrer 3a coBpeMenr.r HayKr.r

r.r rexHoJrorør4 npø vuønepsører Ha JyrcøcToqHa
Enpona - Teroso.

[r.rperropor Ha ArcHrIøjara sa KBarrrarer
Bo BlrcoKoTo o6pa3oBaHr4e, co PerueHøe 6p.08-
26812 ot 07.02.2022 roÃr,rHa, $oprrløpa Korr,røcøja
3a yrBpÄyBaBe Ha r,rcrroJrHerocTa Ha ycJroBr,rre 3a

rroqeroK co pa6ora Ha cryÀtrcKara rrpotpaMa
HaBeÄeHa Bo ToqKa 1 sa ona perxeHøe.

Korr.røcøjara, Ha ÄeH 08.02.2022 roÄøHa,
rl3Bpurø yBr4Ð\ 14 r{3rorBr4 Øsaeruraj 6p. 08-26813
ol 10.02.2022 roÄr4ua, KaÃe e HaBeÃeHo ÀeKa 3a
cryÄr4cKara nporpaMa oÄ Brop rIøKJryc Ha

aKaÄeMcKrd cryÃLrþr - nocrÄr{nJrorucrø cry¡øø (60
EKTC) Ha aHrJrøcKø jasørc ro ,,8ø3Høc
r,ruöopMarr,rKa" na Õarylrer 3a coBpeMeHr4 HayKr{

r4 TexHoJrorøø trpkt YHønepsurer Ha JyroøcroqHa
Eupona - Terono, ce øcrroJrHerlr ycJroBøre
corJracHo oÄpeÄ6r,rre yrBpÄeHr,r co 3aKoHor 3a
BøcoKoro o6pa3oBaHøe ø ypeÀ6ara 3a HopMarr{Br{
14 craHÀapÃIr 3a ocHoBarle Ha røcoroo6pa":onHø
ycraHoBø ø 3a Bprrrerre Ha nøcoroo6pasonna
4ejuocr (,,ClyN6eH BecHrrK Ha Peny6løxa
Mare¡oHøja" 6p. 103/10, 168/10 ø 10/11).

lÃtv'ajku fo Bo npeÀBøÃ r43Heceuoro, ce
oÄnyqr4 KaKo Bo Är4cno3r4TøBoT HA OBa pe[reHr4e.

IIPABHA IIOVKA: flporøn oBa
perrreHøe, Moxe Äa ce 3aBeÄe y[paBeH cnop, co
noÄHecyBalr,e Ha ryx6a Äo y[paBHøor cyÄ Ha
Peny6løra CenepHa Marce¡oHøja, Bo poK o¡ 30
ÀeHa oÀ ÄeHoT Ha rrpøeMoT Ha oBa perxeHøe.

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

programit studimor të ciklit te dytit të studimeve
akademike - studime postdiplomike (60 SETK)
në gjuhën angleze nga ,,Informatikë biznesi" në
Fakultetin e Shkencave dhe Teknologjive
Bashkëkohore pranë Universitetit të Evropës
Juglindore - Tetovë.

Drejtori i Agjencisë për Cilësi në Arsimin
e LarIë, me Aktvendim rv.08-26812 te datës
07.02.2022, formoi Komision për përcaktimin e

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

Komisoni, më datë 08.02.2022, kreu
inspekimin dhe përgatiti Raportin me nr. 08-268/3
të datës 10.02.2022, ku është shënuar se, për
programin studimor të ciklit të dytë të studimeve
akademike - studime postdiplomike (60 SETK) në
gjuhën angleze nga ,,Informatikë biznesi" në
Fakultetin e Shkencave dhe Teknologjive
Bashkëkohore pranë Universitetit të Evropës
Juglindore - Tetovë, janë përmbushur kushtet, në
përputhje me dispozitat e përcaktuara me Ligiin
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 lartö ("Gazeta zyrtare e Republikës së

Maqedonisë" nr. 103/10, 168i10 dhe 10/11).
Duke marrë parasysh atë që u theksua, u

vendos si në dispozitivin e këtij Aktvendimi.

rËsHn rË 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 këtij Aktvendimi.

Dorezuar deri te:
- Institucioni i arsimit te larte
-Arkivi "' .
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