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;.1) 1A ro,l,.-vìtiI

Bp: ocuora Ha qJIeH 145 cras (6) ø uneu

227 oÄ 3aKoHor 3a BllcoKoro o6pa:oeauøe

(,,CnyN6eH BecHuK Ha Peny6rl4na Mare¡ouøja"

äf. äz¡rs u ,,cnyx6eH BecHI4K Ha Peny6nøKa

i"".p"u Maxe¡onøja" 6p' 1 54/1 9), ÄøpeKropor Ha

Arenqøjara sa KB¿uII4rer Bo BlrcoKoro

o6pa3oBaHl{e, ,u,oHece

PEIIIEHITE
3a roqeron co pa6ora cryÃucnara rlporpaMa oÃ

BTOp qrlKJryc Ha aKA.qeMcKrI cryÄHlr -

rrocrÄlrturoMcKlr cry.qun (60 EKTC) no

,,Cåut¡u"tu pa6ora n coquiaJrna rIoJIlrrIrKa.6

Hâ @aKyJrrer 3a coBpeMeHI{ orlurrecrBeHlr

HayKIr npu yulrBep3lrrer Ha Jyroncroqnâ
EnPona - Teroso

1. Co oea perIeulle ce yrBpÃyBa AoKa ce

rrcrIoJIHerI4 ycJIoBøTe 3a noqeroK co pa6ora Ha

cryÄøcKara rlporpaMa o,4 Brop III4KJIyo Ha

aKaÄeMCKI4 cryÃvrvr - flocr.u,lIrIJIOMCKI4 CTyÄllø (60

grlðl no ,Cor\"jatt"a pa6ora ø coqøja"nua

norørøra" Ha Õarynrer 3a coBpeMeHI4

orIuITecrBeHI'I HayKIt npø VHøneprører Ha

Jyroøcrouua EnPoua - Tero¡o'
2, Ona Peueuue BJIeTYBa Bo cI'IJIa co

ÃeHoT Ha ÄoHecyBalbe'

Mbi bazë të nenit r+:s:pãtd¡irafi;iil)'tlhe neni

227 të Ligiit për arsim të lartë ("Gazeta zyrtare e

RepublikeT se Maqedonisë" nr'82/18 dhe "Gazeta

;;ir;;" e Republi[es së Maqedonisë së.veriut"
-ír'.li+ttg), 

drejtori i Agiencisë për Cilësi në

Arsimin e Lartë, sjell

AKTVENDIM
për filtimin me punë të programit studimor të

"ir.lit 
te dytë të siudimeve akademike - studime

ìostOipfomike (60 SETK) nga 
"Plnë 

dhe

pïtitite .o"iale" në Fakultetin e Shkencave

Snãçrore Bashkëkohore pranë Universitetit të

EvroPës Jugtindore - Tetovë

1. Me këtë Aktvendim përcaktohet se janë

olotësuar kushtet për fillim me punë të programit

ilàil;; të ciklit te ovte të studimeve akademike -

ItJ;il; p*tdiplomike (60 SETK) nga 
'Punë 

dhe

oofitite 
'sociaie" në Fakultetin e Shkencave

'Sftóqetot. Bashkëkohore pranë Universitetit të

Evropes Juglindore - Tetovë'

2. ky Aktvendim hyn në fuqi në ditën e

miratimit të tij.

ArsYetim

Pas manjes së Aktvendimit për akreditim

nr. .08-332/7 të ãatës Zg'06'2021 îga ana e Bordit

nàr Akreditim te Arsimit të Lartë, Universiteti i
'Eutopet Juglindore - Tetovë i drejtohet' me

te*åre nl ol-zozllz të datës 05'07'2021'

Àgjencise për Cilësi në Arsimin e Lartë' me

nuîtin ton'e O8-OOZ/1 të datës 05'07'2021' për

fercaktimin e kushteve për frllimin me punë të

ã.ãÉ."*f, studimor të ciklit të dytit të studimeve

ãt<aãemit<e - studime postdiplomike (60 SETK)

"ä,,*^, 
dhe politikè sociale'o në Fakultetin e

iñt"átuu. Shôqërore Bashkëkohore pranë

Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë'

O6Pa3Jro)KeHI{e
flo Äo6ø¡arse Ha PerueH¡¿e 3a

axpe¡nrauøj a 6p.08-3 32 l7 op' 29'06'2021 rotøua

ão äpu"u" ua o¡6opor 3a- aKpeÄøraqøja Ha

u""onóto o6pasonanøe, Yuønepsører Ha

Jvroøcroqsa Enpona - Tero¡o ce o6parø co

6äpane 6p.03-203712 o¡ 05'07'2021 roÃøHa' Äo

Aienqøjara 3a KBaJII4rer Bo Bl{coKoro

o6pa:ooaHøe, roÄ HarI 6p' 08-607/l oÄ

05.0'l.2021 roÃI4Ha' 3a yrBpÃyBarbe Ha ycJloBøre

3a nor{eroK co pa6ora Ha cryÄI¿cKara nporpaMa oÄ

Brop qøKilyc Ha aKaÄeMcKlI cryÄI'II4

nocrÄønrloMcrll cryÄIlu (60 EKTC) no,,Coqøj al-
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Ha pa6ora I4 coIIIljaJIHa noJII'ITøKa'r Ha OaKyJITer 3a

conpervrenø onÛrrecrBeHl¿ HayKI'I npu yHI{Bep3øTer

ua iyroøcror{Ha EBPona - Teroso'

flr'rpexropor Ha Arenqøjara 3a KBaJIIlrer

uo u""onoìo oôpa-:onaHl'Ie, co Peuresue 6p'08-

øólli io 0s.07 '2021 roÃI'IHa' $opnøpa Kor',løcøja

3A yrBpÄyBafbe Ha HCnoJIHerocTa HA ycIIOBøTe 3a

nåí.tón' .o pa6ora Ha cryÄI'IcKara rporpaMa

HaBeÄeHa Bo roqxa 1 na osa peueHlle'- 
^ -

Korvr øcøiata, Ha ÄeH t2'07 '2021JoÄI4Ha'

rl3Bpurø yBI'IÄ ø I'I3rorBlI I'lsneurraj 6p' 08-607/3
'ol\+.ol'.zozt 

roÄI,IHa, KaÃe e HaBeÃeHo ÃeKa 3a

cryÄøcKara nporpaMa oÃ Brop IIIIKJIyO Ha

aKAÄeMcKIã cryÄIìI4 - nocrÄI',I[JIOMCKø cryÄuø (60

;ïîöi-';; ,ôoq"jun"u paoota ø coqøja¡sa

nonørøra" Ha Õaxynrer 
- -sa coBpeMeHI4

onlrrecrBeHl'I HayKø npø Vuønepaører Ha

iy-"tto"tu Enpona - Tetono' ce øcnoJlneru

ycnonøre corJlacHo oÄpeÃ6ure yrBpÄeHø co

3arouor 3a Bl¿coKoro o6pasonanøe ø Vpe¡6ara sa

HopMarøBI4 I'I cTaH'ÃapÄU gA OCHoBaÉ'e Ha

nøcoxoo6pasoBHl4 ycraHOBlI 
-I4 

3a Bplxerbe Ha

nøcorcoo6paeoena ¡ejuocr ("ClyN6.eH BecHllK Ha

p.nyOn"nä Marce¡oHøja" 6p' 103/10' 168/10 ø

1o/1 1).

Llvaiftø ro Bo npeÃBl4Ä I'I3Heceuoro' ce

oÄJIyqI4 KAKO BO ÄI4Cno3I',ITI{BoT Ha oBa pemeHLle'

IIPABHA IIOVKA: flPorøe oBa

pe[reHl4e, MOiKe Ãa ce 3ABeÄe ynpaBeH CIIop' co

ro,u,HecyBalbe Ha ryN6a ¡o vnpaeullof cy'4 Ha

Peny6nørca Cenepnä Marce¡onøja' Bo poK oÄ 30

ÄeHa oÄ ÄeHor HA rlpueMoT HA OBa peuIeHue'

Drejtori i Agiencisë për Cilësi në Arsimtn

e Lartë, ,* emuðndim nr' 08-60712 të. datës

óg.-I;.ilzl, formoi Komision për përcaktimin e

ffiä'åer- ¡ttirnin me púne të .programit
,-,u¿iÁo, td shënuar në pikën 1 tit këtij Aktvendimi'

Komisoni, rnå datë 12'07 '2021' kreu

insnekimin dhe pergatiti Raportin me nr' 08-607/3

ä"ffi; i¡,.nt 'zoú, ku është shënuar se' për

ir"äàäit studimor të ciklit të dytë të studimeve

akademike - studrme postdiplomike (60 SETK)

*;;,üã dhã politike sociãle" në Fakultetin e
'Sñk îc;"" Shòqërore Bashkëkohore pranë

liniversitetit të Eviopës Juglindore - Telovë' janë

përmbushur kushtet, ne përputhjg m3.fi1¡ozitat e

[!ä ä;;;; 
'*" 

r-ígin për arsim të ,larte 
dhe

ilregulloren për noimativin dhe standardet për

;h-d;iñi" e institucioneve të arsimit të lartë si

äîîä t*li zi mi n e vep ri mlari t 
:. 1ë.utti T-tl 

të I aft ë

î'1ãíiou wrtare e Repïbtkes së Maqedonisë" nr'

ìo¡/to, 168/10 dhe 1o/11)'

Duke marrë parasysh atë që u.theksua' u

vendos si nä dispozitivin e këtij Aktvendtmt'

rËsgtl-lË JURIDIKE: Kundër këtij

Aktvendimi, mund të inicohet kontest

administrativ, me parashtrimin e ankesës deri te

ä;ü;;; 
- 

Áäministrative e Republikës së

üåq.¿oni.e së Veriut, në afat. prej 30 ditëve nga

ãitu. p.unitnit të këtij Aktvendimi'
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