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Bps ocHona Ha rrJreH 145 cras (6) ø ulen227 oA 3axouor
1,,cryN6eH ;...,;å ü J#,,ii,: ,;:iä:îîï:6p. B2/IB u ,,Cryx6e, ,r.nrn iu 

^Þ.nyon"nu

cenepHa Mane¡osøj a,, 6p.l ; B ¡; i), oioånrooo, nuA¡euuøjara 3a KBaJrører Bo Bøcorcoro
o6pasonauue, Àogece

PEIIIEHI4E
3a [orreron co pa6ora cryÀncnara nporpaua oÀ

BTop qllK.rryc Ha aKAÄeMcKn cTyÄItI.I _
rrocr¡rrrrJroucmn cryÀur (60 EKiC) no

,,Eusurc a'aJrrrrrr*a" ," o"*vnr.ììã o"r"r.
u ercouounja npn ynunep:ur.er 

Ha
Jyroncro.rua Enpona _ï"ro"o

L Co osa pe[renrre ce yrBpÀy¡a ÃeKa cer{cnoJrHerrr ycJroBr{re sa uo""rôr ïo puooru 
"ucryÀIICKATa nporpaMa oÄ Brop uøxlyc HAaKaÀeMcrr{ cryÃur4 _ uocrÀr.rrrJro"ô*" cryÃr4t4 (60EKTC) ro ,,Eø3Hlrc

6øsuøc 14 eKoHoM 
auarø'rurna" Ha Õarcylrer sa

Jyroø*ovuau"oonu1T..,llä. vHønepsører ua

2, Osa pe[reHøe BjreryBa Bo cøJra co
ÀeHoT HA ÀoHecyBa¡be.

Oõpa3JrorrceHrle
llo ¡o6znarre Ha peruegue 

3aarpe¡øraqøj a 6p. 0 g_95 
I / 6 ot 28.0 4.nl)' 

- 

ro t^ruoÃ crpana Ha O¡6opor sa arpe¡øraqø¡a Ha

i.1t^":"1: o6pa:ooaHue, V"rì.p.rr"-" Ha
:{:orìcrolHl-Enpona _ Terono ce'o6parø cooaparbe 6p.03-1322/2 o¡ 09.05.20 ZZ ,ií^ru, tot.n,I"jata sa KgaJrrrrer Bo Bøcororo
!!n3191aHøe, noÀ Harx 6p. os-+gàJr oÀ09.05.2022 roÀrrHa, 3a yrBpÀyBame Ha ycJroBr{re

::: ?,Y!,"',;iå,1,,ä" LJtr,?*ffiË',,f3"*i;
z6are e Republikës së Maqedon¡se,, nr.gàU tg ¿ne"G772ta ryftare e Republike, ,ã ruråäãion¡re,,nr.178/21), drejtori i Agjencise 

-pcì'-ðifesi 
nëArsimin e Lartë, sjell

AKTVENDIM
ryj:.fillit¡" me punë te programìr studimor rëciktit të dyrë të studimeù dademil; - studimepasdiptomike (60 SETK) nga ,,Àna[tikë

biznesi" në Fakultàtin e Biznesii dhe Ekonomisëpranë Universitetit të Evropës JuginOo." -
Tetovë

l. Me këte Aktvendim përcaktohet se janëplotësuar kushtet oer fillim À1.;;;ä',Ëïr"gramit
studimor të ciklit te a¡e te,irãiil.î. uîlO"riL. _
studim.e pasdiptomike 

lOO SEifj ngiänarititebiznesi" në Fakultetin e Biznesií ¿nË-Atonomise
pranë Universitetit të Evropës ¡uglin¿ore _ Tetovë.2. Ky Aktvendim hyn n"e n qi 

"e 
ditën emiratimit rë tij.

Arsyetim
Pas marries sd Aktvendimit për akreditimnr.08-e5r/6 te dãtes zs.oi¿óT)";ääri Borditpër Akreditim të Arslmrt të Lartë, Universiteti ip¡1ones Juglindore 

-_ Tetovë i '¿l:'iåt"t, 
mekërkesë nï. 03_1322/1. re ¿aier-'iii'r.rorz,

Agjencisë për Cilësi._në Arsimin .-iuie, ,"numrin ronë 08_ 486/t të Oates oq.ósäzz, pr,përcaktimin e kushteve për fillimin me punë tëprogramit studimor te ciklit te ¿yté te-str'åirn.u.
akademike - studime pasdiptomitir-fåi, öËirl
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ArEHrIr,tJA 3A KBAJTT4TET Bo Bl4coKoro oEpA3oBAHIdE AGJENCIA pËn cnËsr NË lnsrurN n tenrË
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Kei,4uuwrap Blaxor 4, II crPar
I-{emap, Cronje
Tet02/3220509

3a rrorreroK co pa60Ta Ha cryÄI'IcKara nporpaMa oÄ

Brop IIøKJIyC HA AKaÄeMcKI'I CryÄnø

nocrÄr,rrrJroMcKr4 cryÄøI4 (60 EKTC) no ,,Bø3HI',Ic

arruvt?]r4]Kl.r' Ha oaKyJITer 3a 6I43HI'IC U eKoHoMøja

rlpø YHøaep:ører ua Jyroucrouua Enpona

Teroso.

,{rapenropor ua AreHqøjara 3a KB¿tiII'Irer

Bo Br{coKoro o6pa-:onaHøe, co Penresøe õp.08-

48612 ot 11.05.2022 roÃuHa, Soprrrøpa Korvrøcøja

3a yTBpÃyBarbe Ha ncnoJlHerocra Ha ycJIoBHre 3a

rroqeroK co pa6ora Ha cryÄI'IcKara nporpaMa

HaBeÄeHa Bo roqKa 1 sa ona pelueHl'fe.

Kouucujara, Ha ÄeH 12.05.2022 roÄøHa,

rr3Bplxu yBþrI\ vr LI3rorBlI I'lsneurraj 6p. 08-486/3

o¡ 19.05.2022 ro¡ørua, KaÄe e HaBeÃeHo ÀeKa 3a

cryÄr,rcKara nporpaMa oÄ Brop III'IKJIyc Ha

aKaÄeMcKr.r cry/ir4þr - nocrÄunJIoMcKI'I CryÃøø (60

EKTC) no ,,EI,IsHøc aua¡øruna" ua OaHynret sa

6øgnøc ø erouoitrøja npu Vuøneptører Ha

Jyroøcrouna Erpona - Tetono, ce øcnoJlHerll

ycJroBure corJlacHo o¡pe¡6øre yrBpÃeHø co

3arouor 3a Bl{coKoro o6pa:onaHøe ø Vpe¡6ara sa

HOpMaTHBI4 I'I crAHÄap,{I{ 3A OCHoBAH'e Ha

nøcoxoo6pa:oBHl.I ycraHoBI'I H 3a Bplxerbe Ha

nøconoo6pasonHa ¿ejuocr (,,ClyN6eH BecHIìK Ha

Peny6nørca Mare¡oHuja" 6p' 103/10, 168/10 ø

10/1 1).

I,hr,rajftu ro Bo npeÄBplÄ I{3HeceHoro, ce

OÄIYTII4 KAKO BO ÄI{CTIO3IITPIBOT HA OBA PCIIEHI{E.

IIPABHA IIOVKA: llPorøn oBa

peureHr,re, Moxe Äa ce 3aBeÄe ynpaBeH crlop' co

noÃHecyBarbe na ryx6a ¡o VnpanHl{or cyÃ Ha

Peny6nøna Cenepna Maxe¿ouøja, Bo poK o¡ 30

ÄeHa oÄ ÄeHor Ha rlppleMor Ha oBa pelxeHl{e.

nga "Analitikë biznesi" në Fakultetin e Bimesit
dhe Ekonomisë pranë Universitetit të

Evropës Juglindore - Tetovë.
Drejtori i Agiencisë për Cilësi në Arsimin

e Lartë, me Aktvendim nr. 08 - 48612 të datës

11.05.2022, formoi Komision për përcaktimin e

kushteve për fillimin me punë të programit

studimor të shënuar në pikën I të kêttij Aktvendimi.
Komisoni, më 12.05.2022, kreu

inspekimin dhe përgatiti Raportin me ff. 08-486/3

të datës 19.05.2022, ku është shënuar se, për

programin studimor të ciklit të dytë të studimeve

akademike - studime pasdiplomike (60 SETK) nga

"Analitikë biznesi" në Fakultetin e Biznesit dhe

Ekonomisë pranë Universitetit të Evropës

Juglindore - Tetovë, janë përmbushur kushtet, në

përputhje me dispozitat e përcaktuara me Ligiin
per 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 ("Gazeia 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 JURTDIKE: 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.

Dimitar Vlahov 4, kati II
Qendër, Shkup
TeL02/3220509

Dorëzuar deri te:
- Institucioni i arsimit të lartë
- Arkivi

,{ocraneuo ¡o:
- Bucoxoo6pa3oBHaraYcrauoBa
- Apxøra

ø:pa6orun/përgatiti: Møleua EtþpeMoBcxa

o¡o6plu/miratoi: Cesrn¡ løVP
t'ó,rw ÄTTPEKTOP/ DREJTOR

Dr. Agim



rÍiny6jr,lKA CÞRE]']IA N4AlflrlÖ] rI4J A
ATEHITI4JA 3A KBArrrrrnr ¡o nucoi<oro oDrA3oBAHIIE

ItEIruRt,II(.¡t E I\{ÀQEDON isËi si:i v fi nruft-
AGIENcTA pËR crlËsr NË ARsrMrN r iÀnrn

Kejlurrmap Bnaxoa 4, II cnnar
I-lermap, Cxonje
Ten02/3220509

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

PEIIIEHøE
3a norreToK CO pa6oTa cryÀI|cKaTA rrporpaMa oA

BTOp rlrrlcjryc Ha aKaÄeMcKn cïyÄüIl _

NOCTÃHTIJIOMCKII CTYÄIII{ (60 EKTC) NA
aHrJrrrcKrr ja:nrc IIo ,rBI|3Hnc aHaJrHTItKar. Ha

_ Oarcylrrer 3a 6rsHüc rr eKoHoMHja nprr
VHnneprurer Ha Jyroucroqua Enpona - Turo"o

l. Co o¡a perreHr{e ce yrBpÀyBa ÀeKa ce
HCIIoJrHeTø ycJroBøTe 3a [orreToK CO pa6oTa Ha
cryÄr,rcKara nporpaMa oÄ Brop rIøKJryc Ha
aKa¡eMcKr{ cTyÃrlrr _ nocrÃørrJroMcKtr cryÃt4r| (60EKTC) Ha aHrJrucKr.r ja:ur no ",,È".nr"
a}lalrLrrvrKa" ua Oarylrer 3a 6I,r3HI{c ra enóuorvrøja
rlpø Vuønepsnrer Ha JyroøcrovHa Eapona
Tero¡o.

2. Osa pe[reHøe BJretyBa Bo c]rJra co
ÀeHor Ha ÀoHecyBarbe.

- Bps ocnoBa Ha r{JreH 145 cra¡ (6) ø .rnen
227 oÀ 3arouor: 3a Br{coKoro o6pasonaHøe
(,,ClyN6eu BecHnK na peny6lørca Mare¡oHøja,,
6p. 82/18 ø ,,ClyN6eH secrøx na penvOnrna
C enepua Marce¡ouøj a,, 6p. I 7 g / Z l), ¡"p.nrõpo, 

"uAreHqujara 3a KB¿ururer Bo BrzcoKoro
o6pa:onauue, ÀoHece

O6pa3JroxeHrre
IIo Ão6øsaråe Ha peureuue 3a

arpe¡uraqøja 6p.08-950 I 6 ot 2g.04.2022 rotøua
oÄ crpaHa Ha O¡6opor sa arcpe¡øraqøja HaBrrcoxoro o6pasonaHue, Vuønep:ører Ha
Jyroucrouua Enpola - Teroso ce o6parø co
6apame 6p.03-1323/2 o.{ 09.05.2022 roÃø¡ra, toAreHqøjara 3a KB¿urr.rrer Bo Br.rcoKoro
o6pasoraHøe, noÀ Haru 6p. 0g_4g5ll o,q
09.05.2022 roÀr{Ha, sa yrBpÀyBarbe Ha ycJroBr4re

eE_ \r"_S /-Ll

åc9'oç. ZL

Mbi bazë të nenit 145 paragrafi (6) dhe
neni 227 _të Ligjit për arsim ie luîe (,ìGazeta
zyúne e Republikës së Maqedonisë" nr.gàltg dhe
"G7z11ta zyftare e Republikës së Maqedonisë,,
nr.778Dl), drejtori i Agjencisë per iilesi ne
Arsimin e Lartë, sjell

AKTVENDIM
për fillimin me punë të programit studimor të
ciklit të dytë të studimeve akademike _ studime
pasdiplomike (60 SETK) në giuhën angteze nga
"Analitikë biznesi" në Fakuttetin e Biñresit dhe

Ekonomisë pranë Universitetit të Evropës
Juglindore - Tetovë

l. Me këtë Aktvendim përcaktohet se janë
plotësuar kus.ir!9t për fillim me punë të programit
studimor të ciklit të dytë të studimeve akådemike _

studime pasdiplomike (60 SETKT nã--giulren
angleze nga ,'Analitikë biznesi" né Fukrlt"tin .Biznesit dhe Ekonomisë pranë Universitetit te
Evropës Juglindore - Tetovë.

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

Arsyetim

^^ ^ !t marrjes së Aktvendimit për akreditim
nr.08-950/6 të datës 29.04.2022 nga ana e Bordit
për Akreditim të Arsimit të Lartë, Universiteti i
Evropës Juglindore - Tetovë i drejtohet, me
kërkesë nr. 03-t323/l të datës Og.OS.ZOZZ,
Agjencisë për Cilësi në Arsimin e Lartë, me
numrin tonë 08- 4g1/l të datës 09.05.2022, për
përcaktimin e kushteve për fillimin me pune të
programit studimor të ciklit të dytë te studimeve
akademike - studime pasdiplomik" ¡OO Snff¡ ne
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rr.iIiy$JII,tl{A CÞ"ft$PHÂ lvtAI( I:,110}lrT I A
ATEHIII4JA 3A KBAJIIIITET BO BI4COKOTO OEPA3OBAHI4E

KejÄuumap Baaxon 4, II cnPat
Ilemap, Cxouie
Ten.02/3220509

3A norreroK co pa60ra Ha cryÄIìcKara rlporpaMa oÄ

Brop r¡r4KJIyC HA AKAÄeMCKL'I Cry.4fII4

rrocrÄønJroMcKr.r cryÄI{ø (60 EKTC) Ha aHrJIøcKlI

jarøn no ,,EI,I3Høc aHaJIøTøKa(( Ha OaKyrrer 3a

6øgnnc n eKoHoMI4ja trpø Yuønepsører Ha

Jyroøctovua Enpona - Terono.

[upercropor Ha AreHL{ujara 3a KB¿uII{rer

BO Br,rcoKoro o6pa3oBaHl{e, co Peurenøe 6p.08-
48512 ot 11.05.2022 roÃplHa, tþopuøpa Korvrøcøja

3a yrBpÄyBalbe Ha pIcIIoJIHeTOCTa HA ycJIOBI4re 3a

floqeroK co pa6ora Ha cryÄøcKara nporpaMa

HABeÄeHa BO TOTIKa I Ha osa peIxeHI,Ie.

Kouøcøjara, Ha ÄeH 12.05.2022 roÄIaHa,

r.r3Bprrø yBt4Ð, vr tr3rorBlì Øreeurraj 6p. 08-485/3

o¡ 19.05.2022 ro¡øøa, KaÄe e HaBeÃeHo ÄeKa 3a

cryÄr{cKara rlporpaMa oÄ Brop qI'IKiIyc Ha

aKaÃeMcKr4 cryÄI{ø - nocrÄI,InJIOMCKI4 CryÄI4I'I (60

EKTC) Ha aHTJII,IoKH ja^søx no ,,EI'I3Høo

alaJfi4Tr4tar' na Oarcylrer ga 6øgsøc ø ercoHorrløja

ilpu Vuønep:ører Ha Jyroøcro'rHa Enpona
Tetono, ce øc[oJIHerIt ycJIoBI{Te corJIacuo

oÃpeÄ6Hre yrBpÄeHH CO 3aKOHOr 3a BLICoKoro

o6pasonauøe ø Ype¡6ara 3a HopMarI'IBI'I kr

craHÄapÄn 3a ocHoBalbe Ha BI4coKoo6pa3oBHI4

ycraHoBrr r{ 3a Bplnerbe Ha nøcoxoo6pa:oeua

¡ejnocr (,,Cnyx6eH BecHI{K Ha Peny6nøra
Mareqouøja" 6p. 103/10, 168/10 ø 10/11).

Lluajkø to Bo npeÄBLIÄ I.I3HeceHoro, ce

oÃJryqø KaKo Bo ÄøoIIo3IITøBOT Ha OBA peUIeHI{e.

IIPABHA IIOYKA: llporøn oBa

perrleHlre, Moxe Ãa ce 3aBeÄe y[paBeH cnop, co
rroÄHecynarbe Ha tyx6a ¡o Ynpannøor cyÃ Ha

Peny6nøra Cerepua Mare¡ouøja, Bo poK o¡ 30

ÄeHa oÄ,4eHoT Ha npI4eMoT Ha oBa pe[IeHI4e.

REPUBT,TKA E NTAQEDCINTSË SË VERIU'ï
AGJENCTA PËn C[ËSr UË enSrUIN E LARTË

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

gjuhiln angleze nga "Analitikë biznesi" në

Fakultetin e Bizresit dhe Ekonomisë pranë

Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë.

Drejtori i Agiencisë për Cilësi në Arsimin
e Lartë, me Aktvendim nr. 08 - 48512 të datës

11.05.2022, formoi Komision për përcaktimin e

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

Komisoni, më 12.05.2022, kreu

inspekimin dhe përgatiti Raportin me nr. 08-485/3
të datës 19.05.2022, ku është shënuar se, për

programin studimor të ciklit tit dytêt të studimeve

akademike - studime pasdiplomike (60 SETK) në

gjuhën angleze nga "Analitikë biznesi" 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
("Gazeta zyrtarc 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.

rËsnrr,r,Ë 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.

Dorëzuar deri te:

- Institucioni i arsimit të lartë
- Arkivi

ÄI,IPEKTOP/DREJTOR

ÄocraseHo Äo:
- Bucoroo6pa¡loBuaraycrauoBa
- Apxøna

ntpa1o"røtl për gatiti : Møneua Etþ-peMoBcKa

o¡o6pu¡/miratoi: Cesrø¡ *rW
tø,2,n

Dr. Agim


