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Bps ocuona Ha qJreH 145 c.ras (6) u .rneu
227 o.q 3arouor 3a Bucororo o6pa3oBaHr.re
(,,Clyx6eu BecHøK ua peny6løra Mane¡oHøja,,
6p. 82118 ø ,,ClyN6eH BecHøK Ha pery6røKa
CenepHa Maxe¡onøj a" 6p.17 8 l2I), ¡rpenrópo, 

"uAreHqøjam 3a KB¿rrrører Bo Br,rcoKoro
o6pasonaHøe, ÄoHece

Mbi bazë të nenit 145 paragrafi (6) dhe
neni 227 të Ligjit për arsim të lartë (,iGazefa
zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.g2llg dhe
"Gazetës zyrtne të Republikës së Maqedonisë së
Veriut' nr.l78/21), drejtori i Agjencisë për Cilësi
në Arsimin e Lartë, sjell

PEIIIEHI{E
3a rloqeron co pa6ora cry¡r{cnara nporpaMa oÄ

npB rlrrKJryc Ha aKaÄeMcKrr cTyÄnu _

Äo¡rrrrrroMcnrr cryÄrrn (240 EKTC) no
,,MeÍynapo¡Hrr KoMynrrmaqnrr,, Ha Õaxy.nrer

__ sa jaeuqrr, KyJrrypr.r H KoMyHnrarlrlll rrprl
Vnnneprnrer na Jyroucrorrna Enpona - Terono

1. Co ona perxeHrre ce yrBpÀyBa ÀeKa ce
øcrroJrHerø ycJroBr{Te 3a noqeroK co pa6ora ua
cryÀøcKara rrpotpaMa oÄ rIpB r{r4KJryc Ha
aKaÃeMcKr¿ c.lyÃøLr - ÄoÄrìnJroMcrcø cry¡øø (240
EKTC) no ,,Mefyuapo¡uø rorvryuuKaqøu,, Ha
Õarynrer za jazøqø, KyJrrypr{ }r KoMyHøKaqHø
rtpr{ Vuønepsører ua Jyroøcrovna Enpona
Teroso.

2. Ona perxeHr,re BJretyBa Bo cprJra co
ÀeHoT Ha ÄOHecyBalbe.

O6pa3JrorKeHr{e
flo ¡o6ønane Ha peureuue sa

arpe¡øraqøja 6p.08-981 17 ot 09.06.2022 rotøsa
oÀ crpaHa Ha O¡6opor sa arpe¡øraquja ua
Br.rcoKoro o6pa:onaHøe, VHønepsører Ha
Jyroucrovua Erpona - Teroso ce o6parø co
6apane 6p.03,177612 o¡ 15.06.2022 roløna, to
AreHqøjara 3a KBaJrøTer Bo Br.rcoKoro
oõpa:onaHue, roÀ uaur 6p.08-580/l o¡ 15.06.2022

AKTVENDIM
për fillimin me punë të programit studimor të

ciklit të parë të studimeve akademike - studime
deridiplomike (240 SETK) nga ,'Komunikim

ndërkombëtarrr në Fakultetin e Gjuhëve,
Kulturave dhe Komunikimit pranë Universitetit

të Evropës Juglindore - Tetovë

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

studime._ deridiplomike (240 SETK) nga
"Komunikim ndërkombëtar" në Fakulietin e
Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit pranë
Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë.

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

Arsyetim

Pas marrjes së Aktvendimit për akreditim
nr. 08-981/7 të datës 09.06.022 nga ana e Bordit
për Akreditim të Arsimit të Lartë, Universiteti i
Evropës Juglindore - Tetovë i drejtohet, me
kërkesë nr. 03-1776/2 rë darës 7S.Oe .ZOZZ,
Agjencisë për Cilësi në Arsimin e Lartë, me
numrin tonë 08-580/1 të datës 15.06.2022,, për
përcaktimin e kushteve për fillimin me pune të
programit studimor të ciklit të parë të studimeve
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roÀr{Ha, 3A yrBpÀyBa¡Le HA ycJroBr,rre 3a nor{eroKco pa6ora Ha cryÄr{cKara nporpaMa oÄ rrpB
rlr.rKJryc Ha aKa¿qeMcKpr cTyÀuø - Ào.4urrJroMcKøcryÃøþt (240 EKTC) ro ,,Mefyuapo¡Hø
KoMyHøKarIuø,, ua ÕaxylTeT 3a j¿r3tru þ1, KyrrTyprr úr
KoMyHr{KaUøø npø Vuøeepsnrer Ha JyróøcrorrHa
Enpona - Teroeo.

{øpexropor Ha AreHrIøjara 3a KB¿urører
Bo^B^trcoKoTo O6pa3oBAHr.re, co peruesøe 6p.0g_
58012 ol 16.06.2022 roÀr.rHa, Soprraøpa Korr,rncuja
3a yTBpAyBaIbe Ha prcnoJrHeTocTa Ha ycJroBøTe 3A
rror{eroK CO pa6oTa Ha cryÀrìcKaTa flporpaMa
HaBeÄeHa Bo Tor{Ka I ¡ra o¡a perxeHøe.

Korraøcøjara, Ha ÀeH 17.06.2022 roÄøH4
rr3Bprrrø yBr4I\ út r{3rorB}r ØsneIIITaj 6p. 0g_5g0/3
c4,21.062022 roÀLrua, KaÀe e HaBeÀeHo ÄeKa 3a
cryÄøcKara nporpaMa oÄ npB rløKnyc Ha
aKaÄeMcrrr cryÃLrr4 _ ,qoÄrlnjroMctr4 clyÃr4rr (240
!KTC) ro ,,Mefyuapo¡uø xor,ryHøKaqøø.. Ha

rrprd VHunepsører Ha Jyroucrovua É"ponu
Tetono, ce ucroJruerr,r ycJIoBr.ITe corjracHo
o¡pe¡6øre yrBpÀeHlr co 3aroHor 3a Br{cororo
o6pa^:onauøe ø Vpe¡6ara 3a ,oprur"u, ø
craHÀapÃü 3a ocHoBalbe Ha Btrcoxoo6pasonnø
ycraHoBr{ r.r 3a Bprrrerbe Ha Br.rcoKoo6pasonHa
ÄejHocr (,,ClyNõeH BecHr4K Ha peny6løna
Marce¡o_nøja,, 6p. 103/10,16g110 ø l0/ll).

LIuajkø ro Bo rrpeÄBr{À r43ueceHoro, ce
oÀryqø KAKO BO.qucrro3øTøBoT Ha oBa pemeHrze.

IIPABHA IIOyKA: Ilporøn oBa
perueHr{e, MO)I(e Äa ce 3aBeÀe ynpaBeH Cnop, co
ïoÀuecysame ua ryN6a ¡o VnpanHr{or cyÀ Ha
Peny6nøxa CenepHa Mane¡onujà, Bo por o.q 30
ÀeHa oÄ ÀeHoT Ha rrpøeMor Ha oBa perueHr{e.

akademike - srudime deridiplomik e (240 SETK)
nga "Komunikim ndërkombêtar" në Þakultetin á
Gjuhëve, Kulturave dhe KomunikiÀit pranë
Universitetit të Evropës Juglindore _ Tetovë.

_ Drejtori i Agjencisë për Cilësi në Arsimine Lartë, me Aktvendim nr.0g_5g0/2 të datës
16.06.2022, formoi Komision për përcaktimin e
kushteve për fillimin me p*e ìe programit
studimor të shënuar në pikën t ìe tet¡ Akivendimi.

Komisoni, më datë 17.06.2022, kreu
inspekimin dhe përgatiti Raportin,n" nr.ìS_Sg0ig
të datës 21.06.2022, ku eshte shënuar se, për
programin studimor të ciklit të parë të studimêve
akademike - studime deridiplomike (240 SETK)
nga "Komunikim ndërkombètar" në Þakultetin é
Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit pranë
Universitetit të Ewopës Juglindore _ Tetovë, janë
përmbushur kushrer, 

.1e 
pefrutf¡. ,. Oirioriiut .

përcaktuara me Ligjin për ariim te lårte ¿ne
fuegulloren për normativin dhe standardet për
themelimin e institucioneve të arsimit t" lurte ,i
dhe për realizimin e veprimtarisë së arsimit të lartë
\"G_azeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë,, nr.
103/10,168/10 dhe 10/t 1).

, fuke_larrë parasysh atë që u theksua, u
vendos si në dispozitivin e këtij Aktiendimi.

rËsHnrË JURIDIKE: Kundër këtijAktvendimi, mund të inicohet kontest
administrativ, me parashtrimin e ankesës deri teGjykata Administrative e Republiles së
Maqedonisë së Veriut, në afat pre; :O ditëve nga
dita e pranimit të këtij Aktvendimi."

Dorézuar deri te:
- lnstitucioni i arsimit të lartë
- Arkivi

Ãupnrrop¡
.. 'Dr, Agim

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

DREJTOR

Äocraseuo Äo:
- Br.rcoxoo6p¿BoBHaraycraHoBa
- Apxuna

ø:pa6otøn/përgatiti: M u¡esa_E0peMoBcKa
o¡o6pan/lejoi: Ceør øn Myfffi
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