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Bpe ocuona Ha rrJreH 145 cra¡ (6) u ulen
227 o.( 3axouor 3a Br4coKoro o6pa3oBaHøe
(,,Cnyx6en BecHHK Ha Pery6røxa Maxe¡onøja"
6p. 82118 ø ,,ClyN6en BecHrrK Ha Peuy6mana
CenepHa Marce¡ouøja" 6p.l78l2l), ¡nperropor ua
Areuqøjara 3a KB¿urr{rer Bo BøcoKoro o6pa3oBaHøe,

ÄoHece

PEIIIEHI,IE
3A rorreroK co pa6oTa cTyÄncKaTa rrporpaMa oÄ

BTOp rlnKJryc HA aKAÄeMCKrr cry.qHr.r -
rrocrÄrrrrJroMcKrr cryÄHrr (120 EKTC) no

,rBo¡crno H yflpanyBarbe Bo o6pasonaHlle.ú na
(Þany.nrer 3a ja3HUrl, Kyirrypn rr KoMyHHKarIHr{

npu Ynnnep3rrrer Ha Jyroucrouna Enpona -
Terono

L Co osa perxeHue ce yrBp.qyBa ÄeKa ce
øcnoJrHerr4 ycJroBøTe 3a norreroK co pa6ora Ha

cryÄrrcKara [porpaMa oÃ Brop rluKJlyc Ha

aKaÄeMcKr4 cTyp.rlø - nocrÃr,rnJroMcKpr cTyÃr{u (120
EKTC) ro ,,Bo¡crno ø ynpaByBarbe Bo

o6pa3oBanr4e" ua ÕaxyJrrer 3a jasøqu, KyJrrypø ø
KoMyHr{Kar{ør4 rrpu YHønepsører ua Jyroucroqna
Enpona - Te:roeo.

2. Osa pe[eHr4e BiretyBa Bo cøJra co ÃeHor
Ha ÄoHecyBarLe.

O6pa3Jro?t(eHrre

IIo ¡o6ønarre ua Perueuøe:a arpe¡øraqøja
6p.08-980/7 ot 17.03.2022 ro¡øua oÄ crpaua Ha

O¡6opor 3a arpe¡øraqrEja Ha BncoKoro
o6pa3oBanøe, Vuønepoører Ha Jyroøcrouua
Enpona - Tero¡o ce o6parr.r co 6aparbe 6p.03-81112
23.03.2022 roÃr{Ha, .qo AreHrIøj ara 3a KBaJrr.rrer Bo
BøcoKoro o6pa:onaHøe, roÄ Haur 6p. 08-360/1 o¿
24.03.2022 roÄr4Ha, 3a yrBpÀyBarbe Ha ycnoBlrre 3a
noqeroK co pa6ora Ha cryÄøcKara nporpaMa oÀ
Brop rlr.rKJryc Ha aKaÄeMcKlr clyÃuø
nocrÀr4rrJroMcxr,r cryÄr{ø (120 EKTC) no ,,Bo¡crno
ø yflpaByBarle no o6pasoBaHr,re(( ua (Þarynrer sa
jazwTø, Kylrypø r4 KoMyHLrKaqøø Yuøeep3r4rer Ha
Jyroøcrovna Enpona - Terono.
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Mbi bazë të nenit 145 paragafi (6) dhe neni
227 të Ligjit për arsim të lartë ("Gazeta zyrïare e

Republikës së Maqedonisë" nr.82l18 dhe "Gazeta
zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut"
nr.178121), drejtori i Agjencisë për Cilësi në
Arsimin e Lartë, sjell

AKTVENDIM
për fillimin me punë të programit studimor të
ciklit të dytë të studimeve akademike - studime
pasdiplomike (120 SETK) nga "Menaxhimi dhe
udhëheqja në arsim'f në Fakultetin e Gjuhëve,

Kulturave dhe Komunikimit pranë Universitetit
të Evropës Juglindore - Tetovë

l. Me këtë Aktvendim përcaktohet se janë
plotësuar kushtet për fillim me punë të programit
studimor të ciklit të dytÈt të studimeve akademike -
studime pasdiplomike (120 SETK) nga "Menaxhimi
dhe udhëheqja në arsim" në Fakultetin e Gjuhëve,
Kulturave dhe Komunikimit pranë Universitetit të
Evropës Juglindore - Tetovë.

2.Ky Aktvendim hyn në fuqi në ditën e

miratimit të tij.

Arsyetim
Pas marrjes së Aktvendimit per akeditim

nr. 08-980/7 të datës 17.03.2022 nga ana e Bordit
për Akreditim të Arsimit të Lartë, Universiteti i
Evropës Juglindore - Tetovë i drejtohet, me kërkesë
nr. 03-8lll2 të datës 23.03.2022, Agjencisë për
Cilësi në Arsimin eLartë, me numrin tonë 08-360/1
të datës 24.03.2022, për përcaktimin e kushteve për
fillimin me punë të programit studimor të ciklit të
dytë të studimeve akademike - studime
pasdiplomike (120 SETK) nga "Menaxhimi dhe
udhëheqja në arsim" në Fakultetin e Gjuheve,
Kulturave dhe Komunikimit pranë Universitetit të
Evropës Juglindore - Tetovë.

Drejtori i Agjencisë për Cilësi në Arsimin e
Lartë, me Aktvendim nr. 08 - 360/2 të datës
25.03..2022, formoi Komision për përcaktimin e

kushteve për fillimin me punë të programit studimor
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[øpercropor Ha AreHqøjara 3a KB¿urr{rer
Bo^ BøcoKoro o6pa3oBaHøe, co peureuøe 6p.0g_
36012 q 25.03.2022 roÃLrHa, $oprr,røpa Kor,aøcøja
3A yTBpÄyBa[be Ha øcrroJ]HeTOCTa HA ycjroBr.rre 3a
[or{eroK co pa6oTa Ha cTy¿q}rcKara npofpaMa
HABeÃeHa BO TOqKa I Ha osa peilreHøe.

Korvrøcøjara, Ha ÄeH 29.03.2022 roÃøHa,
r43Bprxø yBrrÃ Lr rz3rorBrd I4:eeurraj 6p. 0g_360/3 o¡
04.04.2022 roÄøHa, KaÄe e HaBeÀeHo Ãera 3a
cryÀr,rcKara nporpaMa oÀ Brop r{r,rKJryc Ha
aKaIeMcKr¿ cryÃLtvt _ rocrÄlrrrJroMcKø cryÃør4 (120
EKTC) ro ,,Bo¡crno ø ynpaByBarle Bo
o6pa3oBaHr4e" Ha (ÞaKyrrer 3a jasøqø,- KyJrrypr,r H
KoMyHr,rKarIuø rrpþt VHønepsører Ha JyroøcrorrHa
Enpona - Terono, ce øcroJrHerr{ ycnoBr{Te
coriracno o¡pe¿6øre yrBpÀeHr.r co 3aroHor 3a
Br,rcoKoro o6pa:onaHne ø ypeÄ6ara 3a HopMarr4Bri
ø craHÄapÄø 3a ocuoBalbe Ha nøcor<oo6pasorHø
ycraHoBr4 ø 3a Bprxerbe Ha Bøcoroo6pa3oBHa
ÄejHocr (,,Clyx6eu BecHr,rK Ha peny6løxa
Mare¡ouøja" 6p. 103/10, 16g/10 ø t)ltl).

I4ttajku ro Bo npeÃBø.q r43Hecenoro, ce
oÃJrlqø KaKO BO Är4cno3prTøBoT Ha oBa perueHr4e.

IIPABHA IIOVKA: Ilporøn oBa
perxeHrÌe, MO)Ke Àa ce 3aBeÃe ylpaBeH Crrop, co
no¡HecyBarbe Ha ryN6a ¡o VnpaBHøor cyÀ Ha
Peny6nøna Cenepua Maxe¡onøjá, Bo poK o¡ 30
ÄeHa oA ÄeHor Ha npøeMor Ha oBa perxeHr,fe.

locraaeHo ¡o:
- Bøcoroo6pa3oBHaraycranoBa
- Apxuna

n:pa6orøn/përgatiti: M ø¡eHa Flbpevoscxa
o¡o6pa¡/miratoi : CesrH¡ ¡¡vlr@

/L/

fu,t't

të shënuar në pikën 1 të këtij Akrvendimi.
_ Komisoni, më 29.03.2022, kreu inspekimin
dhe përgatiti Raportin me nr. 0g_360/3 të datës
04.04.2022, ku është shënuar se, për progamin
studimor të ciklir të dytë të studimeve akãdemike _

sludim_e pasdiplomike (120 SETK) nga "Menaxhimi
dhe udhëheqja në arsim, në Fakultelin e Gjuhëve,
Kulturave dhe Komunikimit pranë Universitetit të
Evropës Juglindore - Tetovë, janë përmbushur
kushfet,..në përputhje me dispozitat e përcaktuara
me Ligjin për arsim të lartë dhe Rregulloren per
normativin dhe standardet për themelimin e
institucioneve të arsimit të lartë si dhe për
realizimin e veprimtarisë së arsimit të lartë (,,Gaieta
lylare e Republikës së Maqedonisë" nr. 103/10,
168/10 dhe 10/11).

. Duke_ marrë parasysh atë që u theksua, u
vendos sinë dispozitivin e kêitij Aktvendimi.

rËsru[Ë JURIDIKE: Kundër ki,rij
Aktvendimi, mund të inicohet kontest administrativ,
me parashtrimin e ankesës deri te Gjykata
Administrative e Republikës së Maqedonisë së

.Y:1"1, në afar prej 30 ditëve nga dita e'pranimit të
këtij Aktvendimi.

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

ÄI,IPEKTOP/DREJIOR
Dr. Agim


