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Bps ocuona Ha qrlen 145 ctas (6) ø uneu

Z2'7 oÄ 3aKoHor 3a BI'IcoKoro o6pa:onauøe

l..Cnvx6es BecHuK Ha Peny6flI4xa Mare¡ouuja"
\rr""'J"'- -- õeu sec'øK Ha Peûy6[øKa6p. 82/18 ø ,,Uryxtl
C.u.p"u Marce¡onøja" 6pJ7 8 l2l)' ÄøpeKropor Ha

Areuqujara 3a KBaJII'lrer Bo BI'IcoKoro

o6pa3oBaHI're' AoHece

PEIIIEHI4E
3a rroqeron co pa6ora cry,qncrara nporpaMa oÃ

BTOp IIITKJIyC Ha aKAÄeMCKH CTy'qnn -

rrocrÃIrrlJloMcKn cryÄI{u (120 EKT-C) no

,oEu3uuc a.qMnulrcrpaquia (MEA)" na

öu*ylt*t:a 6urunc u enonouuja npu

Vntu.ptiter na Jyroucroqua Enpoua - Teroso

1. Co osa pelxeHlle ce yrBpÄyBa ÄeKa ce

ncrIoJIHerI'l ycJloBøTe 3a noqeroK co pa6om ua

cryÃr4cKara rlporpaMa oÄ Brop IIIIKJIyo Ha

aKAÄeMcKI4 cry.4l4l4 - nocrÄønJIoMCKI4 cryÄøø (120

BftlCl no ,,E"rnrc aÄMl4Hl'{crpaqøja (MEA)" ua

ounyít.t sa 6øgsl¿c ø eKoHoMI'IJa npø

vni'"tp."t"r Ha JyroncrouHa Eapona - Teroeo'

2. Osa pelxeHne BJIeryBa Bo cllJla co

ÃeHor Ha ÃoHecyBalbe'

O6Pa3JIo'neHI{e
flo Ão6øealbe Ha Peureuue 3a

arcpe¿r'nauøja 6p'08-955/6 o¡ I 5'04'2022 roÄuHa

;;-;t"-"''a o¿6opor 3a ¿KpeÄr,raqøja Ha

u"aonoro o6pasoeaHøe, VHunepsører Ha

Ivrouctoqna Eepona - Teroso ce o6paru co

ä'upu*o" õp'03-i ilglz ot 20'04'2022 roÄI4Ha' Äo

ATeHIIøjara sa KB¿uIl4Tgr Bo BllcoKoro

o6pasonaulte, roÄ uaur 6p'08-418/1 o¿ 20'04'2022

Mbi bazë të nenit 145 paragrafi.(6) dhe

nen\ 2Tl të Ligiit për arsim të lartë 
-("Gazeta';.;'""Ãe 

RepublìLes ie Maqedonisë" nr'82/18 dhe

;öàä.irr ìik"r" të Republikës së. Maqedonisë së

väJJ1zá/21), drejtoii iAgiencisë për cilësi në

Arsimin e Lartë, sjell

AKTVEND IM
nër fillimin me punë të programit studimor të

.ir.irilüãvle të siudimeve akademike - studime

;-;dt"il.ike (120 SETA nga,,Administrim
"ürr*liivrnA¡''e nn Fakultetin e Biznesit dhe"iîn".i.e 

prane Universitetit të Evropës

Juglindore - Tetovë

1. Me këtë Aktvendim përcaktohet se jane

nlotësuar kushtet për frllim me punë të- programit

ffiiiJ;r¿.ir.rit ie o¡e të studimeve akademike -

ffii^me postdiPlomike (120 SPTK) nsa

"Ää.i"iurit 
biznesi (MBA)" në Fakultetin e

äirn.tit dhe EkonomiÀe prane Universitetit të

EvroPës Juglindore - Tetovë'

2' ft-y Aktvendim hyn në fuqi në ditën e

miratimit te tij'

ArsYetim

Pas marrjes së Aktvendimit ptir akreditim

nr. 08-955/6 te datës 15'04'2022 nga ana e Bordit

nërAkreditimtëArsimittëLartë'Universitetii
ä;ü¡; i"glindore - Tetovë i drejtohet' me

;ë;drë n..- o¡-t tgt/z të datës 20'04'2022'

Àî..*it, për Cilësi në Arsimin e Lartë' me

;.il;i; i".d 08-418/1 të datës 20'04'2022'per

pet""f.ii"ti" e kushteve për fillimin me punë të
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ATEHTIT4JA 3A KBArrr4TETBo Br4cokoro oDpA3oBAHlfE AGJENCIA PËR cILËsINË ARSIMIN E LARTË

KejAuumap Blaxor4, II cnPar
I-lemap, Crouje
Tet.02/3220509

foÄr,rHa, 3a yrBpÃyBarbe Ha ycJloBllre 3a [oqeroK
co pa6ora Ha cryÄl,IcKara nporpaMa oÄ BrOp

rlr4KJryc Ha aKaÃeMcKI4 CTyÄlII4 - nOoTÄI'ITIJIOMCKI',I

çryÃvíLr (120 EKTC) ro ,,Eø3HI4c aÄMl4Hl{crpalrøja

(MEA)" Ha OaKyJIrer 3a 6I43HI4c n eKoHoMI¿ja npl4

Vuønepsører Ha JyroltcroqHa EBpo[a - TeroBo.

[uperropor Ha ArcHI¡I4jara 3a KBaJII4rer

BO BT4COKOTO O6pa3oBaHøe, co Peuesøe 6p.08-

41. 8 I 2 o I 26.0 4.2022 roÄI4na, <þoprvrøpa Kor'a ø cøj a

3a yrBpÄyBalbe Ha øcrloJlHerocTa Ha yciloBlIre 3a

noqeroK co pa6ora Ha cryÄlIcKara flporpâMa

HABe.qeHa Bo Tor{Ka I Ha osa pelxeHl4e.

Kour,rcujara, Ha ÄeH 27 '04.2022 roÄI4Ha'

ø3Bprxr4 yBI4Ã Lr ø3rorBø Øseenraj 6p. 08-418/3

oL03.05.2022 roÄøHa, KaÄe e HaBeÃeHo Äera 3a

cryÃrìcKara llpolpaMa oÄ Brop IløKJIyc Ha

aKaÄeMcKn cry,qøø - tlocrÄI4nJIoMCKø CryÀltu (120

EKTC) ro ,,ELI3HI4o aÄMl4nlacrpaqøja (MEA)" Ha

Õarylrer 3a 6ugøøc ø enououøja rrpu

Yuønepsører Ha JyloøcrorlHa Enpona - Terooo,

ce r4cnoJIHeTø ycJIoBøTe corJlacHo o¡pe¿6øre

yrBpÄeHI4 CO 3aKoHor 3a BøCOKOTO O6pasonauøe ø

Vpea6ara 3a HopMarIlBl'I t4 cranÃapÃr4 3a

ocHoBatbe Ha BI'ICOKOO6pasonuø ycraHoBll I',I 3a

Bprrrerbe Ha BøcoKoo6pa3oBHa ¡ejHocr (,,ClyN6en

BecHr4K ua Peny6nøKa MaKe.qoHøia'' 6p. 103/10'

168/10 ø 10/11).
llrta$ø ro Bo npeÄBøÄ l43Hecenoro' ce

oÃryq[ KaKO BO ÄlfcrIo3l'lTøBOT Ha OBa pe[IeHøe.

IIPABHA IIOYKA: flPorøn oBa

peueHlìe, Moxe Äa ce 3aBeÄe y[paBeH crlop, co

rroÄHecyBarbe ua ryx6a Äo y[paBHøor cyÄ Ha

Peny6røna Cenepua Maxe¡ouøja, Bo por oÄ 30

ÄeHa oÄ ÄeHor Ha I]pl'IeMOT HA OBa pelxeHl4e'

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

programit studimor të ciklit të dytë të studimeve

akademike - studime postdiplomike (120 SETK)
nga,,Administrim biznesi (MBA)" në Fakultetin e
Biznesit dhe Ekonomisë pranë Universitetit të

Evropes Juglindore - Tetovë.
Drejtori i Agiencisë për Cilësi në Arsimin

e Lartë, me Aktvendim nr.08-41812 të, datës

26.04.2022, formoi Komision për përcaktimin e

kushteve për fillimin me punë të programit

studimor të shënuar në pikën 1 të këtij Aktvendimi.
Komisoni, më datë 27.04'2022, kreu

inspekimin dhe përgatiti Raportin me rìr. 08-418/3

të datës 03.05.2022, ku është shënuar se, për

programin studimor të ciklit të dytë të studimeve

akademike - studime postdiplomike (120 SETK)

nga,,Administrim bimesi (MBA)" në Fakultetin e

Biznesit dhe Ekonomisë pranë Universitetit të

Evropës Juglindore - Tetovë, janë përmbushur

kushtet, në përputtrje 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.

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.

Dorezuar deri te:
- lnstitucioni i arsimit të lartë
- Arkivi,Il,ocrareHo ¡o:

- Bucot<oo6pa3oBHaraYcraHoBa
- Apxuua

ø:pa6orun/pergatiti: M ø¡eua Erþpet"loncra

o¡o6pn.n/lejoi : SevSil Mffi
I
!

[4p,<
Är{PEKTOP/ DREJTOR

Dr. Agim
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Bp: ocnona Ha qJIeH 145 cras (6) ø uleu
22'l oÄ 3arouor 3a BøcoKoro o6pa3oBaHl4e

(,,Clyx6eu BecHI¿K Ha Pery6røxa Maxe¡oHøja"

6p. S2llS ø ,,Cnyx6eH BecHLIK Ha Peny6nI'IKa

Cenepua Mare¡oHøja" 6p.77812I), ¿øperropor ua

Areuqøjara 3a KBaJII4rer Bo BøcoKoro o6pa:oeauøe,

ÃoHece

PEIIIEHI,IE
3a rroqeroK co pa6ora cry.ql{cKara llporpaMa oA

BTOp IIHKJIyC HA aKAAeMcKn cry.quø -

rrocrÄørrJroMcKlr cryÄun (120 EKTC) no

,,Eu:H l.tc aAM H Hl{crpaquj a (MEA)" Ha a H rJII{cKIr

ja:ur Ha @arcy.nrer sa 6ø:HHc ø enouotuøja lrpn

Vnunep:nrer na Jyroucroqua Enpona - Teroso

L Co oea peueHl4e ce yrBpÄyBa ÄeKa ce

r4crroJrHerl,I ycnoBøTe 3a noqeToK co pa6oTa Ha

cryÄr4cKara fipolpaMa oÄ BTOp uI4KiIyC Ha

aKa.4eMcKø c'tyÃvlø - nocrÄI4nJIOMCKI4 CTyÄI'Iø (1'20

EKTC) no ,,8ø3Høc aÃMlIHøcrpaqøja (MEA)" na

aHrJìncKr.r ja-:øx Ha Õaxylrer sa 6øsuøc rr

ercoHouu.ia Ipø Vuønepsurer ua JyroltcrouHa

Enpona - Teroso.
2. Osa pelxeHHe BJIelyBa Bo cl4ra co ÄeHor

Ha ÄoHecyBaLbe,

O6Pa3JIoxteHI'Ie
flo Äo6øearbe Ha PeueHne sa arpe¿øraqøja

6p.08-95414 ot 22.02.2022 roløna oÃ crpaHa Ha

O¿6opor 3a arcpe¡øraqøja Ha BøcoKoro

o6pa:oeauøe, Vuueep3øter Ha Jyroucrouua

Enpona - Teroeo ce o6parø co 6apane 6p.03-50512

03.03.2022 ro.ql4Ha, ¿o AreHqr'rjara 3a KBaJII¿rer Bo

Br4coKoro o6pasonauøe, roÄ Hau 6p. 08-313/1 o¿

03.03,2022 roÄIlHa, 3a yrBpÄyBarbe Ha ycJIoBI4re 3a

rroqeroK co pa6ora Ha cryÃI4cKara nporpaMa o.u'

BTOp III4KJIyC HA AKaÄeMcKI4 clyÃr4t4

nocr.qunnoMcKr4 cryÄHø (120 EKTC) lo ,,Ëu:ultc
aÃMHHr4crpauøja (MEA)" ua aHrløcrø jasør ua

Oarcyrrer:a 6usHuc u erouontøja Vuønepsurer ua

Jyroøcrouna EaPona - Teroso.

¡,i i:1

Dinútar Vlahov 4, kati II
Qendër, Shkup

Tê[1021322q509 
lr rr¡7- i i r.r. irt .r,,,, i,,¡nr:"¡'r,SiQFVlnlirT

03 .,'r,t ro¡.-viti
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Mbi bazë të nenìt 145 patagrai,(o¡ ottt n"ni

227 lë Ligiit per arsim të lartë ("Gazeta zyrfare e

RepublikäJ së Maqedonisë" nr.82l18 dhe "Gazeta

,yrtur" e Republikes së Maqedonisë së Veriut"

nr.l78l21), drejtori i Agjencisë për Cilësi në

Arsimin e Lartë, sjell

AKTVENDIM
për fillimin me punë të programit studimor të

cinit tg dytä të studimeve akademike - studime

pasdiplomike (120 SETK) nga "Administrim
UiznesilMnA)" në giuhën angleze 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

itudirno. të ciklit tö dytë të studimeve akademike -

studime pasdiplomike (120 SETK) nga

"Administrim biznesi (MBA)" në gjuhën angleze në

Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomise pranë

Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë.

2.Ky Aktvendim hyn në fuqi në ditën e

miratimit të tij.
ArsYetim

Pas marrjes së Aktvendimit për akreditim

nr. 08-954/4 të datës 22.07'2022 nga ana e Bordit

për Akreditim të Arsimit të Lartë, Universiteti i

Evropës Juglindore - Tetovë i drejtohet, me kërkesë

nr. 03-505/2 te datës 03.03.2022, Agjencise për

Cilësi në Arsimin e Lartë, me numrin tonç 08-313/1

të datës 03.03.2022, për përcaktimin e kushteve për

fillimin me pune të programit studimor te ciklit të

dytë të studimeve akademike - studime

pasdiplomike (120 SETK) nga "Administrim
Ùirneii (MBA)" në gjuhën angleze në Fakultetin e

Biznesit dhe Ekonomisë pranë Universitetit të
Evropes Juglindore - Tetovë.

Drejtori i Agjencisë për Cilësi në Arsimin e

Lartë, me Aktvendim nr. 08 - 31312 të datës



{'l: I t \r L ; i l'l t'"',\ {.'lr l-i I rl'l tr À SÍ Â Ki:j l( }lJ 1'¡ } Å

AIEHIII4JA 3A KBATII4TET BO BI4COKOTO OEPA3OBAHI4E

Kej ArImaP Blaxor 4, ll cuPar
I-lemap, Cronje
Ten.0213220509

rc. r.r,u ßi.I i( À ll l\,{.À Q Er}{ll\ I $ Ë $ ili v n R t u]'
AGJENCIA PËRCILËSI NË ARSIMIN ELARTË

Dimitar Vlahov 4, kati Ii
Qendër, Shkup
TeL.02/3220509

,{øpextopor Ha AreHuI4jara 3a KBaiII4rer

Bo Br4coKoro o6pa.aonaHøe, co Peureuøe 6p'08-

31312 ot 04.03.2022 ro¡øHa, <þoprr'uapa Kor"rlrcøja

3a yrBpÃyBabe Ha ucnoilHerocra Ha ycJIOBøre 3A

[or{eroK co pa60ra HA CTy,4I4CKATA rlpolpaMa

HaBeAeHa Bo roqKA 1 Ha osa peII]eHl'Ie'

Kor,,tøcøjara, Ha ÄeH 07'03'2022 roÄl4Ha,

r43Bprilø yBlìÄ u I43fo1'BI4 l4sneuraj 6p. 08-31313 ol'
09.03.2022 roÄHHa, KaÃe e HaBeÃeHo ÃeKa 3a

cryÄr4cKara npofpaMa oÄ BTOp ltl4Kilyc Ha

aKaÃeMcKll cryAI,II4 - IIOCTÄønJIOMCKI4 CTyÄI4t4 (120

EKTC) ro ,,8ø3HHc aÄ,MI4HI'IcrpaIrøja (MEA)" ua

aHfJrøcKl4 ja:ørc Ha @arylrer 3a 6øsHøc t4

eKoHoMI,Ija npø Yuønepsører Ha JyroøcrouHa

Espona - Teroeo, ce l4cnorHerl4 ycnoBure

coi¡acuo oÄpeÄ6øre yrBpÄeHø co 3aKoHor ga

BHCOKOTo o6pa3oBaHøe 14 ypeÃ6ara 3a HOpMarl4BH

r,r cTaHÄApÄn 3a ocHoBarbe Ha nøcoroo6pa:oeHø

ycraHoBll ø sa Bpurerbe Ha BI'ICOKOO6pa3OBHa

¡ejsocr (,,CnyN6eu BecHI4K Ha Peny6nøxa

Mârce¡oHøja" 6p' 103/10, 168/10 ø 10/11)'

L\waikø ro Bo rlpeÄBllÄ ll3HeceHoro, ce

oÄnyqu KaKo Bo ÄøcIIO3l'lTI4BOr Ha oBa peueHøe'

IIPABHA IIOYKA: flPorue oBa

peueHue, MolKe Äa ce 3aBeÄe ynpaBeH cnop' co

noÄHecyBaFbe Ha ryx6a Äo ytIpaBHHOT CyÄ Ha

Peny6lørca CenepHa Maxe¿oHøja' Bo poK oÃ 30

ÄeHa oÄ ÃeHor Ha npøeMor Ha oBa pellleHne'

04.03.2022, formoi Komision për përcaktimin e

kushteve për fillimin me punë të programit studimor

të shënuai në pikën I tÈt kèttij Aktvendimi'
Komisoni, më 07.03.2022, kteu inspekimin

dhe përgatiti Raportin me nr' 03-313/3 të datës

og.oi.zozz, ku eìhte shënuar se, për programin

studimor të ciklit të dytë të studimeve akademike -

studime pasdiplomike (120 SETK) nga

"Administrim biznesi (MBA)" në gjuhën angleze në

Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë pranë

Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë, janë

përmbushur kushtet, në përputhje me dispozitat e

percaktuara me Ligiin për arsim të .lartë dhe

ilregulloren për normativin dhe standardet për

therielimin e ìnstitucioneve te arsimit të lartë si dhe

për realizimin e veprimtarisë së arsimit të laftë

("çazela zyrtare e Republikës se Maqedonisë" nr'

103/10, 168/i0 dhe l0/1 1).

Duke manë parasysh atë që u theksua, u

vendos si në dispozitivin e këtij Aktvendimi'

rËsrut-lË IURIDIKE: Kundër këtij

Aktvendimi, mund të inicohet kontest administrativ,

me parashtrimin e ankesës deri te Gjykata

Administrative e Republikës së Maqedonisë se

Veriut, në, afat prej 30 ditëve nga dita e pranimit të

këtij Aktvendimi.

Dorëzuar deri te:

- Institucioni i arsimit te larte

- Arkivi

.{ocraseuo.no:
- Bøcoxoo6Pa3oBHaraYclaHoBa
- Apxuaa

ä:äiïîii:iåiE;xi:"iÎ,w"""
Efir,ùq

AITPEKTOP/ DREJTOR
Dr.


