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Bps ocuoea Ha qJreH 145 cras (6) ø ureH
227 oÄ 3arouor 3a Br,rcoKoro o6pasoBaHøe
(,,CryN6eH BecHøK Ha Peny6rnrca Mare¡oHnja"
6p. 82118 n ,,ClyN6eH BecHHK Ha Peny6lørca
Cenepna MaregoHøj a" 6p.17 I l2l), ÃprpeKropor Ha

Arenqnjara ga KBaJrr{rer Bo BøcoKoro
o6pasonauøe, ÃoHece

PEIIIEHIIE
3A rroqeroK co pa6ora cryÄrrcKaTa nporpaMa oÃ

BTOp TIHKJTyC Ha aKAAeMCKH CryÄrrH -
rrocrÄHrrrroMcnr{ cryÄHn (120 EKTC) no

,rYnpanynarbe H MeHauMeHT Bo januuor
cer(Top'6, Ha Oanyrrer 3a coBpeMeHrr

orrrrrrecrBeHn HayKH npu yHIrBep3HTer Ha

Jyroucrovna Enpona - Terono

l. Co oea perxenr.re ce yrBpÃyBa ÄeKa ce
øcnoJrnerlr ycJroBr,rre 3a noqeroK co pa6ora ua
cryÄr4cKara rrporpaMa oÄ Brop rIHKJryc Ha

aKaÀeMcKrr cryÃt4ur - nocr¡ørrJroMcrr,r cryÄrìø (120
EKTC) no,,VnpanyBarbe ø MeHauMeHr eo januøor
cexTop", Ha Oarcynrer 3a coBpeMeHr.r

orrrrrrecrBenv HayKLt npr4 YHønepsører Ha

Jyroøcrouua Enpona - Teroso.
2. Osa perxeHue BJreryBa Bo cr4Jra co

ÄeHor Ha ÄoHecyBarbe.

O6pa3Jror(eHHe
llo ¡o6unarre Ha PeureHøe 3a

axpe¿øraqøja 6p.08-33 l/5 o¡ I 8.03 .2021 rotuua
oÄ crpana na O¿õopor sa arcpe¡øraqøja na
Br¿coKoro o6pa-:onanøe, Vuøeepsører Ha

JyroøcrovHa Enpona - Teroso ce o6parø co
6apame 6p.03-283912 ot 02,09.2021 ro¡øøa, ¡o
AreHqøjara ga KB¿urHTer Bo BøcoKoro
o6pa:onanøe, troÄ Harrr 6p. 08-834/l oÄ
02.09.2021 roÄr,rua, 3a yrBpÄyBarbe Ha ycJroBøre
3a rror{eroK co pa6ora Ha cryÄrlcKara flpotpaMa oÄ
Brop rlrìKJryc Ha, aKaÄeMcKr4 cTyÃHn
rrocrÄr,rnrroMcKø cryÃr4vt (120 EKTC) ro
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Mbi bazë të nenit 145 paragrafi (6) dhe
neni 227 të Ligjit për arsim të lartë ("Gazeta
zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.82l18 dhe
"Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së

Veriut" nr.l78/21), drejtori i Agjencisë për Cilësi
në Arsimin e Lartë, sjell

AKTVEND IM
për fillimin me punë të programit studimor të
ciklit të dytë të studimeve akademike - studime
pasdiplomike (120 SETK) nga "Qeverisja dhe
udhëheqja në sektorin publik", në Fakultetin e

Shkencave Shoqërore Bashkëkohore 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 (120 SETK) nga "Qeverisja
dhe udhëheqia në sektorin publik", në Fakultetin e
Shkencave Shoqërore Bashkëkohore pranë
Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë.

2. Ky Aktvendim hyn në fuqi në diten e

miratimit të tij.

Arsyetim

Pas marrjes së Aktvendimit për akreditim
nr.08-331/5 të datës 18.03.2021 nga ana e Bordit
për Akreditim të Arsimit të Lartë, Universiteti i
Evropës Juglindore - Tetovë i drejtohet, me
kërkesë nr. 03-2839/2 të dates 02.09.2021,
Agjencisë për Cilësi në Arsimin e Lartë, me
numrin tonë 08-834/1 të darës 02.09.2021, për
përcaktimin e kushteve për fillimin me punë të
programit studimor të ciklit të dytèt të studimeve
akademike - studime pasdiplomike (120 SETK)
nga "Qeverisja dhe udhëheqja në sektorin publik",
në Fakultetin e Shkencave Shoqërore
Bashkëkohore pranë Universitetit të Evropës
Juglindore - Tetovë.
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PËI]y ñ.n11 KA CfitsÍpr rA h,rAr(ryIOtür tA
ATEHTII4JA 3A KBAjTI4TET BO BI,ICOKOTO OEPA3OBAHTIE

REPUBI"IT(A E MÂQËDCINrSË Sil VEllrU'ì-
AGJENCIA PËR CILËSINË ARSIMIN E LARTË

Kej fiuumap Braxor 4, II cnpar
I-{emap, Cxonie
Ten02/3220509

,,Vnpanyeane rd MeHauMeHT Bo jaruøor ceKrop",
Ha OaKyrrer 3a coBpeMeHH onruTecrBeHr,r HayKr4

IIpu Yuønepsører ua JyroøcrouHa Enpona
Teroso.

,{øperropor Ha AreHrIøjara 3a KBaJrr4rer
BO BøCOKOrO O6pA3OBaHøe, CO Peu¡euøe 6p.08-
83412 ot 10.09.2021 roÄr,rHa, $oprrløpa Kouøcnja
3a yTBpÄyBalbe Ha r4crroJrHeTocTa Ha ycJroBr.rTe 3a
norreror co pa6ora Ha cryÃHcKara ttporpaMa
HaBeÄeHa Bo roirKa 1 Ha osa peureHr,re.

Kolaøcøjar4 Ha ÀeH 17.09.2021 roÀlrHa,
ø3Bprxø yau¡ 14 ø3rorBn Ø:oenrraj 6p. 08-834/3
o121.09.2027 roÀLrHa, KaÄe e HaBeÄeHo ÄeKa sa
cryÄøcKaTa rrporpaMa oÄ Brop rlr4KJryc Ha
aKaÃeMcKø cryÃt4vt - nocrÄHniroMcKn cryÄr.{u (120
EKTC) no,,VnparyBarbe ø MeHauMeHr no jaauøor
ceKTop*, Ha Õarcynrer 3a coBpeMeHrì
orrurrecrBeHø HayKr,r npø YHønepsurer Ha
Jyroucrouua Enpona - Terono, ce ucrroJruerø
ycrroBøre coulacHo oÄpeÀ6ure yrBpÄeHø co
3aroHor 3a Br{coKoro o6patonaHøe ø Vpe¡6ara sa
HOpMATHBH t4 CTAHÃAqÃø 3A OCHOBAT,be HA

nøcoroo6pa:oBHø ycranoBr,r ø 3a Bpuetre Ha
aøcoroo6pa:onna ¡ejuocr (,,Clyx6eH BecHLrK Ha

Peny6røxa Mare¡onuja" 6p. 103/10, 168110 u
l0/1 l).

I4tv'ajkø ro Bo rrpeÀBrìA tr3HeceHoro, ce
oÄJryqu KaKo Bo ÀIìcno3I¿Tr,rBoT Ha oBa perxeHr,re.

IIPABHA IIOYKA: flporøn oBa
peneHr4e, Moxe Äa ce 3aBeÄe ynpaBeH cnop, co
no,qHecyBalbe ua ryx6a ¡o YnpanHr¿or cyÀ Ha

Peny6ruxa CenepHa Marce¡ouøja, Bo por oÀ 30
.qeHa oÄ ÄeHor Ha npøeMor Ha oBa petxeHøe.

Äocraseno Ào:
- Bncoxoo6pa:ìoBHâTaycraHoBa

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

Drejtori i Agjencisë për Cilësi në Arsimin
e Lartë, me Aktvendim nr. 08 - 834/2 të datës
10.09.202I, formoi Komision për përcaktimin e
kushteve për fillimin me punë të programit
studimor të shënuar në pikën I të këtij Aktvendimi.

Komisoni, më 17.09.2021, kreu
inspekimin dhe përgatiti Raportin me ff. 08-834/3
të datës 21.09.2021, ku është shënuar se, për
programin studimor të ciklit të dytë të studimeve
akademike - studime pasdiplomike (120 SETK)
nga "Qeverisja dhe udhëheqja në sektorin publik",
në Fakultetin e Shkencave Shoqërore
Bashkëkohore 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 10/11).

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

rËsnu,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 tèt këtij Aktvendimi.
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- Institucioni i arsimit të lârtti
- Arkivi

ÄI,IPEKTOP/ DREJTOR
Dr.

- Apxøoa
n:pa6orøn/përgatiti:
o¡o6pur/lejoi: Ceoran
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PAIJy6JI tlKA CnfJE]']:f A I\,tA.I(EÅ1CIHt{ tA
ATEHTIT4JA 3A KBAJTTTTET BO BI4COKOTO OEPA3OBAHT{E
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Bps ocuona Ha qJreu 145 cran (6) ø vneH
227 o.{ 3arconor 3a BlrcoKoro o6pasonaHøe
(,,CnyN6eH BecHr.rK Ha Peny6nøxa Mare¡ouøja"
6p. 82118 u ,,Cryx6eH BecHr.rK Ha Peny6røKa
C enepua Mane¡onøj a" 6p. I 5 4 I I 9), Ãr4peKropor Ha

Areuqujara 3a KB¿rJrlrrer Bo Brrcororo
o6pasonanøe, ÄoHece

PEIIIEHUE
3a lloqeToK co pa6oTa cTyÀ]rcKaTa llporpaMa oÄ

BTOp rlrrKJryc Ha aKaÄeMcKn cTyÄrrn -
nocrÄrrrrrroMcKn cry¡rrr (120 EKTC) ua

anrurrrcnrr jarnrc no ,rYnpanyBarbe u
MeHauMeHT no jannnor cenTop6' na Õany;rrer

3a coBpeMeHH orrrrrrecrBeHn HayKH IIpu
VHnneprn'rer Ha Jyroucroqna Enpona - Teroso

l. Co osa petrreHøe ce yrBpÄyBa ÄeKa ce
r4cnoJrHerr{ yciroBlrre 3a rroqeroK co pa6ora Ha

cry.4rrcKara nporpaMa oÄ Brop rIHKJryc Ha

aKa.qeMcKrr cry.qur4 - nocr¡r,rnJroMcKø cryÄøø (120
EKTC) Ha anrJrr{cKø jasur no ,,VnpanyBa}be r,r

MeHauMeHT Bo jaBHr.,ror ceKropr' Ha @aKylrer 3a

coBpeMenr{ o[rrrrecrBeHpr HayKH npø Vuønepsører
ua JyroucrovHa Eapona - Teroso.

2. Osa perxeHr,re BJreryBa Bo cøJra co

ÃeHoT Ha ÄoHecyBalbe.

O6pa3JrorKeHrre
flo .qo6r,rBane Ha Peruesøe sa

anpe¡uraquja 6p.08-331/6 o¡ 18.03.2021 ro¡øna
o.q crpaHa Ha Ol6opor 3a aKpeÃøragø1a Ha

BrrcoKoro o6pa:onaHue, VHønepsører Ha

JyroøcrouHa Enpona - Teroeo ce o6par:ø co
6apame 6p.03-104912 ot 07.04.2027 roÃøøa, Ao
AreHqujara 3a KBÍurøTer Bo Br,rcoKoro
o6pa.:onauøe, noÀ Harr 6p. 08-42811 oÃ
07.04.2021 roÄr{Ha, 3a yrBpÄyBarbe Ha ycJroBr,rre

3a noqeroK co pa6ora Ha cryÃtrcKara npotpaMa oÄ
BTOp rlr4KJryc Ha aKa.qeMcKr4 cTy4t4vt

nocrÃunJloMcKr.r cryÃøø (120 EKTC) Ha aHrJrøcKtr
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or'.
neni 227 të Ligjit për arsim të lartë ("GazeTa
zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.82l18 dhe
"Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së

Veriut" nr.l54/19), 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
postdiplomike (120 SETA në giuhën angleze

nga "Qeverisja dhe udhëheqja në sektorin
publik" në Fakultetin e Shkencave Shoqërore
Bashkökohore 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 postdiplomike (120 SETK) në gjuhën
angleze nga "Qeverisja dhe udhëheqja në sektorin
publik" në Fakultetin e Shkencave Shoqërore
Bashkëkohore pranë Universitetit të Evropës
Juglindore - Tetovë.

2. Ky Aktvendim hyn në fuqi në ditën e

miratimitte tij.

Arsyetim

Pas marrjes së Aktvendimit për akeditim
nr. 08-331/6 të datës 18.03.2021 nga ana e Bordit
për Akreditim të Arsimit të Lartë, Universiteti i
Evropës Juglindore - Tetovë i drejtohet, me
kërkesë nr. 03-104912 re datës 07.04.2021,
Agjencisë për Cilësi në Arsimin e Lartë, me
numrin tonë 08-428/1 të datës 07.04.2021, për
përcaktimin e kushteve për fillimin me punë të
programit studimor të ciklit të dytë të studimeve
akademike - studime postdiplomike (120 SETK)
në gjuhën angleze nga "Qeverisja dhe udhëheqja
në sektorin publik" në Fakultetin e Shkencave

Dinitar Vlahov 4 kati II
Qendër, Shkup
relfw/9,?49Þ09: : -rq 
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Kej fluurrap Blaxor 4, II cnpar
L{emap, Cronje
Ten02/3220509

ja:urc no ,,Vlpanynalre rì MeHauMeHr Bo janHøor
ceKToprs Ha OaKyrTeT 3a coBpeMeHr.r on[rTecTBeHø
HAyKr,r npr4 yHrìBep3r4rer Ha JyroøcrovHa Eepona
- Teroso.

,{r.rperiropor Ha AteHrIøjara sa KB¿rJrrdrer
BO_B-r,rCoKoTo o6p¿BoBaHr4e, co perueuue 6p.0g_
428/2 ot 12.0 4.2021 roÀr.rHa, Sopvøpa Korr,llcøj a
3a yrBp.4yBalbe Ha trcnoJrHeTOCTa Ha ycJroBøTe 3a
noqeroK co pa6ora Ha cryÄr4cKara ilporpaMa
HaBeÄeHa Bo TOqKa I Ha osa pe[reHøe.

Kouøcøjara, Ha ÄeH 20.04.2021 roÄrdHq
ø3Bprxø yBr4I\ rr r43rorBu Øsneunaj 6p. 0g-42913
o126.04.2021 roÀøHa, KaÄe e HaBeÀeHo ÀeKa 3a
cryÃr,rcKara npotpaMa oÄ Brop TIHKJTyC HA
aKaÄeMcKø cryÃr4kr - nocrÄLrnJroMcrr,r cryÃHø (120
EKTC) Ha anurr,rcKlr ja":uri no ,,ynpaByBalbe r{
MeHauMeHT Bo jaBHrìor ceKTop.( Ha (ÞaKyJrrer 3a
coBpeMenr,r orrrrrecrBeHø HayKr4 npø Vuønepsører
Ha Jyror4crouua Enpona - Teroso, ce trcnoJrHerra
ycJroBøre corJracHo o¡pe¡6øre yrBpÄeHø co
3arosor 3a Br4coKoro o6pasonaHøe ø Vpe¡6ara sa
HOpMATøBr.r ø craH.AapÃø 3A OAHOBarbe HA
Br4coKoo6p¿I3oBHø ycraH oBr4 rr. 3a Bprxerbe Ha
nøcorcoo6pa:onua ¡ejuocr (,,ClyN6eH BecHøK Ha
Peny6nurca Maxe¡ouøja" õp. 103/10, 168/10 ø
10/1 1).

Lltø'ajkø ro Bo [peÀBr,rÀ rì3ueceHoro, ce
oÀJryqr4 KaKO BO ,4r.rCno3r{TprBoT Ha OBA perxeHr.re,

IIPABHA fIOyKA: flpornn oBa
perrreHr4e, MO}Ke Ãa ce 3aBeÄe ylpaBeH CnOp, co
noÄHecyBalbe Ha ryN6a ¿o VnparHøor cyÀ Ha
Penyõnøna Cenepua Marce¡oHøja, Bo poK o¡ 30
ÄeHa o,q ÄeHoT Ha rrpr4eMoT Ha OBa peueHøe.

,{ocraneuo ¡o:
- Bncor<oo6pa3oBHaraycraHoBa
- Apxr.rna

nspa6orør: MraneuaEspevoncxa 4rrll-
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AGIENCIA PËR CILËSINË ARSIMIN E LARTË

Dimitar Vlahov 4, katí II
Qendër, Shkup
Tel.02/3220509
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Shoqërore Bashkëkohore pranë Universitetit të
Evropës Juglindore - Tetovë.

Drejtori i Agjencisë për Cilësi në Arsimin
e Lartë, me Aktvendim ff.09-4}gl2 të datës
12.04.2021, formoi Komision për përcaktimin e
kushteve për fillimin me punë të programit
studimor të shënuar në pikën I rêr këtij Aktveñdimi.

Komisoni, më 20.04.2021, kreu
inspekimin dhe përgatiti Raportin me nr. 0g-42g13
të datës 26.04.2021, ku eshtë shënuar se, për
programin studimor të ciklit të dytë të studimeve
akademike - studime posrdiplomike (120 SETK)
në gjuhën angleze nga "eeverisja dhe udhëheqja
në sektorin publik" në Fakultetin e Shkencave
Shoqërore Bashkëkohore 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 10/11).

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

fËSffIu.Ë JURIDIKE: Kundër kërij
Aktvendimi, mund të inicohet kontesi
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

AI,IPEKTOP/
Dr. Agim

DREJTOR


