
t,l'I lY IiJl t l KA c[ìl]F'Pl i A t\l A K njlol l t'l f A- 
-^ .

ATEHUI4IA3AKBANI4T'iïîöïiTCOKOIOOEPA3OBAHI4E

rì, FPu R l.I I( A I ; N'|,\Q.F'DON l sij sii v lìR l u' {' 
--r

iälËÑäïÀ itn critsiÑC ensttuttt'r E LARrË

..,.¡r-:l Dimitar Vlahov 4, kati II
Qendër, ShkuP
'rel.{213220609 '

t'
!,

Kej ÃuurraP Blaxos 4, II cnPar

IlernaP, Cxonie

Ten02/3220509

'rr,'. ,'t O?t

oø- l4 .

c

Bp: ocuona Ha qrleH 145 cras 
-(6) 

ø uneu

227 oÄ, 3arosor 3a BI'IcoKoro o6pasorauøe

(,,Cnyx6eu BecHøK na Peny6nøra Mare¡ouuja"

6n 82118 ø .,CnyN6eu uð"ttn ua Peny6nuxa

äJilã tuaretosuja" 6p'l18l2l)' ÄøpeKropor Ha

Arenqlrjara 3a KBaJIIITeT Bo BI'IcoKoro

o6pa3oBaHl4e, Äouece

PEIIIEHITE
3a, noqeroK co pa6ora cry'[ficKara nporpaMa oA

BTOp IIllKJryc Ha aKA'qeMCKI'I cryÆil{ -

rocrÃI'InrroMcKH cry.[frH (60 EKTC) no

,rMeÍyuapoÄHlr oÃHocu I{ ÃHIIJIoMarfijaó" Ha

éu*yrr".i ta coBpeMe'u o[IlrrecrBe'rr HayKIr

,,p" V""""p3urer 
i:jJ#"*ouna 

Enpona -

1. Co osa pelxeHøe ce yrBpÃyBa ÄeKa ce

r4CnoJIHerø ycJIOBUTe 3a norreroK co pa6ora ua

.ryotrnuru npofpaMA oÄ Brop ul'lKJlyc Ha

aKaÃeMCKlI c'tyÃrrvl - IIoorÄI'IIIJIOMcKI'I cryÄøu (60

äi.fði no ,,MeiYuaPo¡uø oÄHocl' 14

¡rnn*ut"ju", Ha Õarynrer - 
sa coBpeMeHI'I

onilrecrBeHø HayKø npø vuunepsurer Ha

Jyroøcrouna EnPona - Teroso'

2. Osa peurenøe BJIeryBa Bo cI'IJIa co

ÄeHoT Ha,4OHeCYBal['e'

O6PasJroÌ(eHI{e

IIo Äo6usalbe Ha Pelguøe 3a

anp.¡"ra,rrnja 6p'08-335/6 o¡ 20'10 '202I rotørta

åi"ä'oä"îu' oo6opot 3a-¿KpeÄI'IraIILIja Ha

;;.J;; o6Pasonauue' vttuoePsører Ha

;;;".-""" EePona - Tero¡o ce o6Paru co

;"'C. 6p.03-3i10/2 ot' 29'10'2021 rorusa' Ao

Areuqujara sa KBaJIøTer .Bo , ^BI'IcoKoro
o6pa:onauue, iloÄ HarI 6p' 08-1035/1 oÄ

Ot.tt.ZOZt roÃllna' 3a yrBpÄyBabe Ha ycJloBøre

;; ;;;"t". co pa6ora Ha cryÄHcKara nporpaMa oÄ

Brop IllIKJIyc Há ' araÄeucrø cryÄIlu

nocr.u,øilroMcKø cryÄøø (60 EKTC) ro

Mbi bazë te nenit 145 paragrafi.(6) dhe

nen\ Zù 
-te 

Ligiit per arsim të lartë 
^('Gazeta

zvrraree Republikës se Maqedonisë" nr'82/18 dhe

íä';:t; riti*ä " nepublikës së Maqedonisë së

vä"d;:iittzt¡, a'å3io'i i Agiencisë për cilësi

në Arsimin e Lartë, sjell

AKTVENDIM
nër filtimin me punë të programit.studimor të

dütiiäTtlrìã'iuoi*"* akademike - studime
"';"'.dipil;1r.e (oo SETK) nga "Marrëdhënie

r,ffrk"il;¿tare àhe diplomaõi"'. në Fakultetin e

--sit;;;;"te 
Shoqërore Bashkëkohorepane

õniversitetit të Evropës Juglindore - Tetovë

1. Me ktitë Aktvendim përcaktohet se janë

olotësuar kushtet per fittim me pune të- programit

ilåiffi,ë;kli ie avte të studimeve-akademike -

ilil pasdiPlomike (60 ìBIrl nsa

;iøä"àãrte"ie nderkombëtare dhe diplomaci"' në

FakultetineshkencaveShoqëroreBashkëkohore

"rå"e-Ü^i""rsitetit 
të Evropësluglindore -.Tetovë.

u''"'";. 
il.v^Ãtttutn¿itn hyn në fuqi në ditën e

miratimittetij.

ArsYetim

Pas marrjes së Aktvendimit për akreditim

nr.08-335/6 të datësl0'IO'2021nga an? e Bordit

oër Akreditim te ersiÁit Ë Lartä Universiteti i

Ëiüä-l;gúnoot" - retovë i drejtohet' me

;ë;;;rë *l ot-ttt'otz të datës 2e'r0'202r'

îåi.ï.it" oër Cilësi në Arsimin I -I-^artë' 
me

;#hi;"ã-^os-lo¡sn të datës 0.1'11'2021' për

oättr^tìrt- " 
ku'httut për fillimin me punë të

it"gt.t"f, studimor te ciklit të dytë të studimeve

akademike - studrme pasdiplomike (60,SETK) nga

"Marrëdhënie n¿ert<o'mUëtäre dhe diplomaci"' në

Fakultetin"st'l."ncaueShoqëroreBashkëkohore
piåî¿ ü;ï";.,itttit të Evropësluglindore - retovë'



I"F nY 6 Ilt{ KA CFßljpllÂ S{ Ald bIlOf:I]'{ tA

;*åii"tîä" rsAnlaigi ¡o'nøcokoro oEPA3oBAHtlE
RnPU$l.fl(11" Ii N'lÂQnDoNlsÍi' $Ë vF',llìu"f 

--'
iänÑðrÀpËn siËsrNË ensn'In E LARrE

,,å;',
l¡i,:. '

Dimitar Vlahov 4, kati II
Qendër, ShkuP
TeL.02/3220509

Kej fiøurrraP Bnaxou 4, II cnPat

Ilerrrap, Cronie
Ten.0213220509

,,Mefynapo¡uø oÄHocu ø ÄI'InJIoMarøia"'Ha

6unynt"t 3a coBpeMeHI4 onlurecrBeHll HayKI'I npø

Vntuapt"""r na iyroøcror{Ha EBpona - TeroBo'

[øperropor Ha ATeHIIøj ùla3a KBaJII{rer

so søcáKoìo o6pasonaHlle' co Peureuøe 6p'08-

1óú' n i o o 4 J r .;021 roÄøHa, Soprr'r øpa Korrn'rcøj a

3a yTBpAyBaIbe Ha I',IonoJlHerocra Ha ycJIOBvTe 3A

nou.tón-.o pa6ora Ha cryÃI4crara nporpaMa

HABeÄeHA Bo ToqKa 1 na osa peIlIeHI'Ie'- 
^ -

Koruucujara, Ha ÃeH 05'11'2021 roÄI4Ha'

r,I3BptuII yBI{.{ ø øsror¡ø klgBeuraj 6p' 08-1035/3

óo 
'os.r l.2o2l roÄI,IHa, KaÄe e HaBeÃeHo ÄeKa 3a

cryÄtrcKara nporpaMa oÄ Brop IIøKJIyo Ha

aKaAeMcKI{ cryÃI{u - nocrÄI'I[JIOMcKø cryÄI4H (60

ericl no ,,MeÍYnaPo¡Hlt oÄHocø 14

¡unlorvrarøja", Ha oarynret ga coBpeMeHI'I

oIIIIITecrBeHrL Hay$rr flpø Vuønepsører Ha

iyro"arounu Erpona - Terono' ce ucnoJlHerl4

y.nou""" corJlacHo o¡pe¡6ure yrBpÄeHlr co

3aronor 3a BI'IcoKoro o6pa:onanue ø Ype¡6ara sa

HOpMarI'IBI'I 14 craHÄapÄu 3A ocHoBaIbe Ha

"øðoxoo6pasoBHlr 
ycranoBø 

-I4 
3a BpÚerbe Ha

nøcorcoo6pasonHa ¿ejHocr (,'CnyN6eH BecHøK Ha

Þ.nyOn"nu Maxelonøja" 6p' 103/10' 168/10 ø

10/1 1).

kfuø1kø ro Bo [peÄBI4Ä I'I3Heceuoro' ce

oÃ[yr{ø KaKo BO Äøcno3IlrI',IBOT Ha oBa peureHl'Ie'

IIPABHA IIOYKA: flPorøn oBa

peIIreHI4e, MOXe Äa ce 3aBeÄe ynpaBeH Cnop' co

noÃHecyBarbe na 'ryx6a ¡o YnpanHøor cyÄ Ha

n.nyOntnu Cenepuä Maxe¡onøja' Bo poK o¡ 30

ÄeHa oÄ AeHOT HA rIpøeMOT Ha oBa pelxeHl4e'

Drejtori i Agiencisë për Cil$i në Arsimin

e Larte, mä Rktvõdim nt' Og - l}35l2 të datës

o+i.i6n, formoi Komision për përcaktimin e

il;il"* åer- nuimin me punë 
-të .programit

;;ú"t të^ shënuar në pikën 1 të këtij^Aktvendimi'

Komisoni, më 05'll'2021' kreu

insoekimin dhe përgatiti Raportin me nr' 08-

10â5i3 të datës 08.11'2021, ku është shenuar se'

or.- 
-ptogtamin 

studimor të ciklit të dytë të

i*¿itã".""f"¿emike - studime pasdiplomike (60

Sîifj tg" "Marrëdhënie ndërkombëtare dhe

ãipi"rí.ti;i në Fakultetin e Shkencave Shoqërore

gi;hkè,tottot. pranë Universitetit të Evropës

Irgiit¿"t. - Tetove, janë pörmbylhur kushtet' në

neäutnie me dispozitat e përcaktuara me Ligiin

ä'äi; Ë úë'dhe Rregulloren për normativin

il;;*tC"tdet për themelimin e institucioneve të

ätti."i ,e i"ne si ¿tre për realizimin e veprimtarisë

iå;"ttitr,,à lartë ("Gåzetazyrtare e Republikës së

i¡"qãã"rire" rìr. 1ò3/10, 168/10 dhe 10/11)'

Duke marrë parasysh atë që u.theksua' u

vendos si nä dispozitivin e këtij Aktvendlmt'

rËsrullË, JURIDTKE: Kundër këtij

Aktvendimi, mund të inicohet kontest

administrativ, me parashtrimin e ankesls deri te

dä; 
-' 

Àitminiitrative e Republikës së

i,iåq.¿ã"ite së Veriut, në afat.prej 30 ditëve nga

ãitu. p.unitnit të këtij Aktvendimi'

Dorëzuar deri te:

- Institucioni i arsimit të lartë

- Arkivi

,IlocraseHo.[o:
- Bncoroo6P¿BoBHaraYcraHoBa

- APxusa

u:pa6orun/pergatiti: MøneHaFÔlevoncra

o¡o6pøn/lejoi: Celtvtn MYPfi2z
//

Cúr"n REJTOR


