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Bps ocHona Ha qJreH 145 cras (6) rn vnen
227 oÄ 3arcouor 3a BøcoKoro o6pa3oBaHr4e

(,,Cryx6eu BecHrrK Ha Peny6rnra Mare¿oHøja"
6p. 82118 ø ,,Cryx6eu BecHr{K Ha Peny6nnKa
Cenepua Mane¡ouøja" 6p.778121), ¡øpenropor Ha

AreHqøjara 3a KBÍrJrr4Ter Bo BrzcoKoro o6pa3oBanøe,

ÄoHece

PEIIIEHI,IE
3a noqeToK co pa6oTa cTy.qncKaTa nporpaMa oÄ

BTOp TIHKJTyC Hâ aKA,qeMCKH CryÀHH -
rrocrÃrrrrJroMcKrr cryÃHH (60 EKTC) no

,rMapnetuur u uHoBaqHoHeH MeHauMeHTr. Ha

Oany.rrer 3a 6rr3Hrrc n eroHomnja rpfi
Vnunep:urer Ha Jyroucroqua Enpoua - Terono

1. Co osa perxeHøe ce yrBpÀyBa ÄeKa ce
rrcnonHeTH ycJroBr,rTe 3a nor{eToK co pa6oTa Ha

cry.4rrcKara rrporpaMa o.4 Brop ur4KJryc Ha

aKa.{eMcKø cryÃr4kr - rrocrÃLrnJroMcKø cry¡øø (60
EKTC) tto ,,MaprcerøHr r,r r4noBaqr4oHeH

MeHauMeHT" ua Oarymer ga 6øguøc ø eKoHoMrlja
npø Vuønep:ører ua Jyroøcrouua Enpona
Teroeo.

2. Ona peilenr{e BneryBa Bo crlJra co ÄeHor
HA ÄOHeCyBAlbe.

O6pa3Jror(eHHe
llo ¿o6øeane Ha PeureHøe sa arcpe¿øraqøja

6p.08-94916 ot 28.06.2022 roÃvtna oÄ crpaHa Ha

O¡6opor 3a axpe¡uraquja Ha BucoKoro
o6pa:onauøe, Vuøoepsurer Ha Jyroøcrouua
Enpona - Terono ce o6parø co 6apane 6p.03-
221012 ot 05.07.2022 ro¡øøa, ¡o AreHrlrajna sa

KBaJrl,rrer Bo BøcoKoro o6pa:onaHøe, troÃ uaru 6p.
08-689/1 ot 06.07.2022 ro¡øøa,34 yrBpÃyBarre Ha

ycJroBøTe 3a loqeroK co pa6ora Ha cryÄøcKara

oÒ- 6 ùz lq
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Mbi bazë të nenit 145 paragafi (6) dhe neni
227 të Ligjit për arsim të lartë ("Gazeta zyrlare e
Republikës së Maqedonisë" nr.82/18 dhe "Gazeta
zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut"
nr.178l2l), 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 (60 SETK) nga "Marketing dhe

menaxhment inovativ" në Fakultetin e Biznesit
dhe Ekonomisë pranë Universitetit të Evropës

Juglindore - Tetovë

1. Me këtë Aktvendim përcaktohet se janë
plotësuar kushtet për fillim me punë të programit
studimor të ciklit të dytë të studimeve akademike -
studime pasdiplomike (60 SETK) nga "Marketing
dhe menaxhment inovativ" në Fakultetin e Biznesit
dhe Ekonomisë pranë Universitetit të Evropës
Juglindore - Tetovë.

Z.Ky Aktvendim hyn në fuqi në ditën e

mirarimir të tij.
Arsyetim

Pas marjes së Aktvendimit për akreditim
nr. 08-949/6 të datës 28.06.2022 nga ana e Bordit
për Akreditim të Arsimit të Lartë, Universiteti i

Evropës Juglindore - Tetovë i drejtohet, me kërkesë
nr. 03-221012 të datës 05.07.2022, Agjencisë për
Cilësi në Arsimin sI,artë, me numrin tonë 08-689i1
të datës 06.07.2022, për përcaktimin e kushteve për
fillimin me punë të programit studimor të ciklit të
dytë të studimeve akademike - studime
pasdiplomike (60 SETK) nga "Marketing dhe
menaxhment inovativ" në Fakultetin e Biznesit dhe

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



I'fi T]YËJI I4I(A CIBNPI{A M.4 KgÄOH I4J A

ATEHTII4JA 3A KBAJTI4TET BO BI4COKOTO OEPA3OBAHI4E
RE¡]UBLIK.A n N{ÀQfIfoNlIsü sii vEItItj'l'
acpNcr¡. rËn cnËsr NË ensruru n r¡'nrË

[porpaMa oÄ Brop IIøKJIyC Ha aKaÄeMcKvr-cryÃr4þí '
rrocrÄLrnJloMcKø cryÄIdl4 (60 EKTC) no

,,Mapretøut ø IlHoBaqøoHeH MeHaI¡MeHT" Ha

(Þar<ynrer ga 6usunc ø exouovøja Vuønepsører ua

Jyroucrouua EnPona - Teroso.

,{øperropor ua Arenqøjara 3a KB¿uII'Irer

uo 
"rconoìo 

o6pasoraHl'Ie' co Peruenøe 6p'08-

68912 ol, 07.07.2þ22 roÃIìHa, Qoprvrøpa Koirløcøja

3A yrBpÄyBarbe Ha llcnoJlHerocra Ha ycJIOBI{re 3a

nor{eroK co pa6ora Ha cryÄI¿cKara nporpaMa

HaBeÃeHa Bo ror{Ka 1 na osa perreHl'Ie.

Korrløcøjara, Ha ÄeH 11.07'2022 roÄPIHa'

rl3Bplxø yBþrI\ 14 I'I3rorBI'I I'Ieneurraj 6p' 08-689/3 oa

12.07.2022 roÄøHa, Ka,qe e HaBeÄeHo ,{era 3a

cryÄr4cKAra nporpaMa oÃ BTOp uI'IKJIyC HA

aKaÄeMcKL{ CryÄpfl4 - rlocrÄlIrIJIOMcKll cryaøø (60

EKTC) tto ,,MapxetøHt I'I lIHoBauPIoHeH

uesauir¡eHr" Ha oarylrer sa 6øsHøc ø erouotvtuja

npr4 VHuuep:ører Ha Jyroøcrouna Enpona

Tetooo, ce øcnoJIHerI4 ycJloBnre colJlacHo

o¡pe¡6ø're yrBpÄeHpl co 3axouor 3a Bl4coKoro

o6pa:onauøe ø Vpe¡6ara sa HopMarHBI'I þt

craHÄapÄø ga ocHoBalle Ha nøcoxoo6pasonHø

ycraHoBrI H 3a Bplxetae Ha nøcoxoo6pa:onua

iejuocr (,,Clyx6eu BecHLIK Ha Peny6løra

Marce¡ouuja" 6p. 103/10, 168/10 r'r 10/11)'

Llvajkø ro Bo npeÃBøÄ I'I3HeceHoro' ce

oÄrytIl4 KAKO BO ÃI{Cno3I4TI4BOT HA OBa pellIeHue'

KeiÃnrrap Braxor 4,lI crPar
Ilerrrap, Cxonje
Ten02/3220509

IIPABHA IIOVKA: flPorøe oBa

perrreHl4e, MO)I{e Äa ce 3aBe.4e ynpaBeH crlop, co

rroÄHecyBalbe ua ryx6a ¡o YnpaBuøor cyÄ Ha

Peny6rørca Cenepua Marce¡oHøja, Bo poK oÄ 30

ÃeHa oÄ.qeHor HA npøeMor Ha oBa peureHne'

Dimitar Vlahov 4, kati II
Qender, Shkup
TeL.02/3220509

Ekonomisë pranë Universitetit të Evropës

Juglindore - Tetovë.

Drejtori i Agiencisë për Cilësi në Arsimin e

Lartë, me Aktvendim ff. 08-689/2 të datës

07 .07.2022, formoi Komision për përcaktimin e

kushteve për fillimin me punë të programit studimor

të shënuar në pikën I të këtij Aktvendimi'

Komisoni, më 1 1.07.2022, V'teu inspekimin

dhe përgatiti Raportin me nr. 08-689/3 të datës

12.07.2022, ku äshtë shënuar se, për programin

studimor të ciklit të dytë të studimeve akademike -

studime pasdiplomike (60 SETK) nga "Marketing

dhe menaxhment inovativ" në Fakultetin e Biznesit

dhe Ekonomisë 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 tti lartë ("Gazeta zyttare e Republikës se

Maqedonisë" nr. 103/10, 168/10 dhe 10/11)'

Duke marrë parasysh atë që u theksua, u

vendos si në dispozitivin e këtij Aktvendimi'

rËsuu,lË 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

flocraeeHo,&o:
- Bucoroo6PilloBHaraYcrauoBa
- Apxuea

r.tpa6orun/përgatiti: MuneHa E$peruoscra

o¿o6pø¡/miratoi: CesrH¡ MYP/$
/
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Bps ocHona Ha LrJreH 145 cras (6) ø uneH
227 oÄ 3arcouor 3a Br{coKoro o6pasonaHøe
(,,Cnyx6eu BecHr{K Ha peny6røra Marce¡oHøja,,

!n 82118 ø ,,ClyN6eu BecHr4K ua peny6nør<a
Cenepua Marce¡oHr,rja,, 6p.l7ïl2l), ¡øpexropor ua
AreHqøjara 3a KB¿urr{Ter Bo BrrcoKoro o6pa:onaHøe,
ÃoHece

PEIIIEHI,IE
3a noqeron co pa6ora cryÀHcnara rrporpaMa oÃ

BTOp rlr{KJryc Ha aKaÄeMcKtr cTyÄHH _

nocrÄrrrrrroMcnrr cryÀür (60 EKTC) no
,rMaprcernnr ll IlHoBaIIIloHeH uenaqueu.r,, na

aHrJrncnrr ja:un Ha (Þarcy.nrer ra 6ngnnc ø
erconouuja npn Yunnep3rrrer ua Jyroncrovna

Enpona - Terono

1. Co osa perxeHue ce yrBpÀyBa ÄeKa ce
r4cnoJrnerø ycJroBøTe 3a rror{erox co pa6ora ua
cTyÀr,rcKara nporpaMa oÄ BTOp r{r,rKJryc HA
aKaÀeMcKr4 cryÃþtvt - nocrÄr{nJroMcKø cry¿øø (60
EKTC) tro ,,Mapreruur ø r{HoBarIr4oHeH
naeHaqueHr" Ha aHmøcrcn jasøx Ha @arylrer sa
6øz¡tøc ø ercoHouøj a npr4 Vur,rnepsører Ha
JyroøcrovHa Enpona - Teroso.

2. Osa pe[reHøe BJreryBa Bo cøjra co ÀeHor
Ha ÄoHecyBarbe.

O6pa3JrorKeHr{e
flo ¡o6ønane Ha perueuøe sa arpe¿øraquja

õp.08-848/6 or, 09.06.2022 ro¡øøa oÄ crpaHa Ha
O¿6opor sa arpe¿r,rraqøj a Ha ulronoro
o6pa.:onaHøe, Yuønepsører Ha Jyroøcrouua
Enpona - Terono ce o6parø co 6apãne 6p.03_
1780/2 o¿ 15.06.2022 ro¡øna, ¿o Aieuuøj *u ,u
KBaJIIrrer Bo Br{coKoro oõpa:onaHøe, noÀ Haru 6p.
08-584/l o¡ 15.06.2022 ro¡øua,3a yrBp¡yBarbe Ha
ycJroBøre 3a rroqeroK co pa6ora Ha cryÀøcxara

t, tj r I v ti jt I4I( A Cl g R F,it, I I A j\{Å t( r,r:{$ } t Li },t
ATEHTIT4IA 3A KBAJTTTTET BO BT4COkOTO ObpA3OBAHI4E

Kej.{uumap Blaxoa 4, Il cupar
L{errap, Cxonie
Ten02/3220509

IlltPU BI.II(¡\ Ë MAQSDON r S Ë $ ii v rr,I{.t i",1.
AGIENCIA PËR CILËSI NË ARSIMIN E LARTË

Dimitar Vlahov 4, kati II
Qendër, Shkup
Tel.02/3220509
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Mbi bazë të nenir 145 paragrafi (6) dhe neni
227 të Ligit për arsim të lartë (,,Gazeta' zyrfare e
Republikës së Maqedonisë" nr.g2llg dhe ì'Gazeta

zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut"
nr.l78/21), 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 (60 SETK) nga "Marketing dhe
menaxhment inovativ" në giuhën angleze në
Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë pranë
Universitetit të Evropës Juglindore _ ietovë

1. Me këtë Aktvendim përcaktohet se janë
plotësuar kushtet per fillim me punë të progràmit
studimor të ciklit të dytë të studimeve atådemite _

siudime pasdiplomike (60 SETK) nga "Marketing
dhe menaxhment inovativ" në gjuhen angleze né
Fakultetin e Biznesit dhe Èkonomisè pranë
Universitetit të Evropës Juglindore _ Tetovë.

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

Arsyetim

Pas manjes së Aktvendimit per akreditim
nr. 08-848/6 të darës 09.06.2022 nga ana e Bordit
për Akreditim të Arsimit te Lartë, Universiteti i
Evropës Juglindore - Tetovë i drejtohet, me kërkesë
nr. 03-1780/2 të datës 15.06.2022, Agjencisë për
Cilësi në Arsimin eLartë, me numrin tone Og_Sg+¡t
t_C..fatis 75.06.2022, për përcaktimin e kushteve për
fillimin me punë të programit studimor te ciklii tedytë të studimeve akademike - studime
pasdiplomike (60 SETK) nga "Marketing dhe
menaxhment inovativ" në gjuhën anglezenë



PflIlVËi'It{lût CE¡}FPÍ{l!l MÂKhüOt-tt'I}i\ fi.Hf,U$1.rKA ¡ MAerjt}ONrSä fìË V[itr¡L,,,ATEHIII4IA3A KBAJITITET BO BIICOKOTO OEPA3OBAHTIE AGIENCTA pnnciitsiÑt ¿,nðrurÑËiÀnrr

[porpaMa oÄ Brop rlr,rKJryc Ha aKaÄeMcKLr CTyAVtr4 _

rocrÄunJroMcKr{ clyÃþtþt (60 EKTC) no
,,MapretøHr r.r r,rHoBaqøoHeH MeuaqueHro, ua
aHtJurcKr,r jasørc Ha Õarylrer 3a 6ragHøc rr
ercouoiuøja VHønepsurer na JyroøcroqHa Enpona -
Teroso.

[øpercropor ua AreHqøjara 3a KB¿urr.rrer
Bo BøcoKoro o6pa:onaHrre, co perueHøe 6p.0g_
58412 ot 16.06.2022 roÄHHa, $oprvrøpa Korvrøcøja
3A yTBp,qyBarbe Ha r4cnoJrHeTocTa HA yCJroBøTe 3a
noqeroK co pa6ora Ha cry.{LrcKara nporpaMa
HaBe.qeHa Bo ror{Ka I ua o¡a perxeHr,re.

Kouncøjara, Ha ÄeH 17.06.2022 roÀlrHa,
r,r3Bprrrr4 yBøÃ Lt r.r3rorBr,r I,Isrelnaj 6p. 08-594/3 o¡
21.06.2022 roÄprHa, KaÄe e HaBeAeHo AeKa 3a
cryÄrfcKaTa npotpaMa oÄ Brop uøKJryc Ha
aKaÃeMcKr4 cryÃþrr4 - nocrÃørrJroMcKø cry¿øø (60
EKTC) ro ,,MapxerøHr ø r4noBauøoHeH
uesauueur" Ha aHrrøcnø ja:ørc na Õarcylrer sa
6øzøøc ø exoHorvrøj a npø yuønepsører Ha
Jyroucrovua Enpona - Teroeo, ce øcrroJruerø
ycJroBrlre couracHo o¡pe¡6øre yrBpÄeHr,r co
3anosor 3a Br,rcoKoro o6pa:onaHøe u Vpe¿6ara sa
HopMarr.,rBr{ Lr cTallÃapÃþr 3a ocHoBarbe Ha
nøconoo6pasonHu ycraHoBr{ ø 3a Bpllrerle Ha
nncoroo6pa:onna ¡ejHocr (,,Cnyx6eH BecHlrK Ha
Peny6løra Maxe¡ouøja" 6p. 103/10, 16g/10 ø
l 0/l l).

I4tvtajkø ro Bo npeÄBr,rÄ ø3HeceHoro, ce
oÄJr)^rr4 KaKo BO Är4C[O3øTr4BOT HA OBa pe[IeHLIe,

TIPABHA IIOYKA: llporur oBa
perrreHøe, Moxe Äa ce 3aBeÄe ynpaBeH CnOp, co
noÀHecyBarbe ua ryx6a ¡o VlpaBHr4or cyÄ Ha
Peny6nøra Cenepua Marce¡oHnja, Bo pox oÀ 30
ÄeHa oÀ ÄeHoT Ha nprreMoT Ha OBa peneHr.re.

Kejlumap Bnaxoa 4, II cnpar
Llemap, Cxouje
Ten.02/3220509

.{ocraneuo ¡o:
- Bucor<oo6p¿BoBuaraycraHoBa
- Apxøna

nzpaíorø t I pël gatiti : M u¡eHa E$gevoacxa
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Dimita¡ Vlahov 4, kati II
Qendër, Shkup
Tel.02/3220509

Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë pranë
Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë.

Drejtori i Agjencisë për Cilësi në Arsimin e
Lartë, me Aktvendim nr. 08-584/2 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 l7 .06.2022, l<reu inspekimin
dhe përgatiti Raportin me nr. 08-584/3 të datës
27.06.2022, ku është shënuar se, për programin
studimor të ciklit të dytë të studimeve akademike -
studime pasdiplomike (60 SETK) nga "Marketing
dhe menaxhment inovativ" në gjuhën angleze 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 zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.
103/10, 168/10 dhe l0/1 1).

Duke marrë parasysh atë që u theksua, u
vendos si në dispozitivin e këtij Aktvendimi.

rËsun lË JURIDIKE: Kundër kërij
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 Akrvendimi.

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

-'it;1 t?'-

/ DREJTOR


