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Bps ocuona Ha qrlsH 145 c'ras (6) I4 'l'fJl{*'tjt'-
227 oÄ 3arosor 3a BøcoKoro o6pasonauøe

(,,Cryx6eH BecHøK Ha Peny6nøra Marce¡ouøja'o

6p. 82/18 ø ,,ClyN6eH BeoHI'IK ua Peny6røra

C enepua Mare¡oHøj a" 6p.l 5 4 I | 9), ÃøpeKropor Ha

AreHqøjara 3a KBaJI[rer Bo BøcoKoro

o6pasooaHøe, ,4oHece

PEIIIEHIIE
3a noqeron co pa6ora cryÄncnara rrporpaMa oÄ

BTop IIHKJIyc (uarucrepcrn) arca¡eucnu

cryÃlru (60 EKTC) ro,,Vcranuo H yrlpaBno

upanott na flPanen QanY.nrer nPn

Vnunepsurer na JyroncrorlHa Enpona - Terono

l. Co osa peueHøe ce yrBpÄyBa ÃeKa ce

lrcIIoJIHerø ycnoBlzTe 3a nolleroK co pa6ora ua

cryÃr4cKATA npolpaMa o.4 BTOp UI4KJIyC

(uarøcrepcrø) arca¡eucrcø clyÃvrvr (60 EKTC) no

,,YcraBuo I{ ynpaBHo rtpaBooo ua flpaoeu $arcynter
npfi Ynøneplure'r na Jyroøcrouua Enpona

Teroso.
2. Osa pelxeHl4e BJIeryBa Bo cIIJIa co

ÄeHor Ha ÄoHecyBalbe'

O6Pa3JlorneHIIe
llo Ão6øsarbe Ha Peueuøe 3a

arcpe¡øraqøj a 6p.1409-42317 oÄ 09.10'2020

ro¡""u oÄ crpaHa ua O¡6opor 3a aKpeÄuraqøja na

Br,rcoKoro o6pasonaHøe, Vuønepsører Ha

JyroøcrouHa Eepona - Teroso ce o6parø co

6apane 6p.03-277413 o¡ 28.10.2020 roÄøHa, Ao

Arenqøjam 3a KB¿uILITer Bo Bl'rcoKoro

o6parorauøe, noÄ HarI 6p. 08-200/l o¡ 30'10'

2020 roløtta, 3a yrBpÄyBalbe Ha ycJloBøre 3a

rroqeroK co pa6ora Ha cryÄIlcKara flporpaMa o,4

Brop qI4KJIyc (iraarøcrepcrø) arca¡eucKø cryÄûll

(60 EKTC) no ,,YcraBHo ø ynpaBHo npaBo" Ha

llpaneu Sarcylrer npn Vnønepsører Ha

Jyroøcrouua Enpona - Teroso.

,{øpexropor ua Areuqujara 3a KBaJII4rer

to.09 - 2'j Uron.-viti
shi<upMbi 

bazë të nenit 145 paragtafr (6) dhe

nenl 227 të Ligiit për arsim të lartä ("Gazeta

zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.82/18 dhe

"Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së

Veriut" nr.t54lt9¡, drejtori i Agiencisë për Cilësi

në Arsimin e Lartë, sjell

AKTVENDIM
për fillimin me punë të programit studimor të

ciklit të dytë (magiistraturë) të studimeve
akademike (60 SETK) nga "E drejta

kushtetuese dhe administrative" në Fakultetin e

Drejtësisë pranë Universitetit të Evropës
Juglindore - Tetovë

l. Me këtë Aktvendim përcakfohet se janë

plotësuar kushtet për fillim me punë të programit

itudi.o. të ciklit të dytë (magjistraturë) të

studimeve akademike (60 SETK) nga "E drejta

kushtetuese dhe administrative" në Fakultetin e

Drejtësisë pranë Universitetit të Evropës

Juglindore - Tetovë.
2. Ky Aktvendim hYn në fuqi në ditën e

miratimit të tij.

ArsYetim

Pas marrjes së Aktvendimit per akreditim

nr.1409-423/7 të datës 09'10.2020 ngaana e Bordit

për Akreditim të Arsimit të Lartë, Universiteti i

bvropes Juglindore - Tetovë i drejtohet, me

kërkesë nr. 03-277413 të datës 28j0.2020,
Agjencisë pÈir Cilësi në Arsimin e Lartë, me

numrin tone 08-200/1 të datës 30.10'2020, për

përcaktimin e kushteve për fillimin me.punë të

þrogramit studimor të ciklit të dytë (magiistraturë)

ie rirdi*.ue akademike (60 SETK) nga "E drejta

kushtetuese dhe administrative" në Fakultetin e

Drejtesise pranë Universitetit të Evropës

Juglindore - Tetovë.
Drejtori i Agjencisë për Cilësi në Arsimin
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Bo^B^r4coKoro o6pa:|oBaHHe, co perueHøe 6p.0g_
20012 ot 12.02.2021 roÀr.rHa, $opnrøpa Kor,aøcuja
3A yrBpÃyBalbe Ha øcnoJrHeTocra Ha ycnoBr.fTe 3a
rror{eroK co pa6ora Ha cryÀr.rcrara nporpaMa
HaBeAeHa Bo roqKa I ua osa perxenue.

Koir,røcujara, Ha .qeH 01.03.2021 topøHa,
lr3Bpruø yBt4Ã 14 H3rorBH Øsaeulraj 6p. 0g_200/3
o105.03.2021 roÀøHa, KaÀe e HaBeÀeHo ÄeKa 3acryÄl{cKara nporpaMa o.q Brop rlr4Kjtyc
(uarucrepcru) axa¿eucrø cryÃprr4lOd frcfC¡ no
,,VcraBHo rr ylpaBHo rpaBo,, Ha lpàneH $arcynrernpr4 VHønepsnrer Ha JyroøcrovHa Eipona
Terooo, ce øcnoJrHerø ycJroBr4Te couracuo
oÄpeÃ6øre yrBpÀeHrd co 3arcouor 3a Br,rcoKoro
o6pa:onauøe ø Vpe¿õara 3a HopMarprBø 14

crauÃap4kr 3a ocHoBarbe Ha nøcoxoo6paronuø
ycraHoBr4 14 3a Bpuerbe Ha nøcoxooõpa^:onHa
¡ejHocr (,,CnyN6en BecHlrK Ha peny6løra
Mare¡o_nøja" 6p. 103/10, 16g/10 ø l0/l|).

Lluajku ro Bo npeÀBrìÀ rßHeceHoro, ce
oÀIyqø KaKO BO ÀI4Cno3øTr,tBoT Ha oBa perxeHr4e.

IIPABHA fIOyKA: Ilporøn oBa
perrreHøe, MO){(e ,qa ce 3aBeÄe y[paBeH Cnop, co
rloÄHecyBarbe ua ryN6a ¡o Vnpannrìor cy4 Ha
Peny6nøra Ceaepua Marce¡oHøjà, Bo poK o.q 30
ÄeHa oÃ ÃeHor Ha npr4eMOT HA OBA pe[reHr4e.

I'lìIl 1r $lt n t{A CË}1Lj P}{ A I\,t A ¡( Ll,{O}l t { | A
ATEHTIT4IA 3A KBAJTTTTET BO Bncoi<oro oEpA3OBAHrfE

ItE¡)ußLII(A fi ß.t ¡\QI¡ÐOh\ISËì Sü v nft I {-t,I.
AGIENCTA pËR crLËsrNËARsrMrN n iÀnrË

Kej luuurap Blaxon 4, II cnpar
I lerrrap, Cxonje
Ten.02/3220509

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

e Lartë, me Aktvendim nr,0g_200/2 të datës
12.02.2021, formoi Komision për përcaktimin e
kushteve për fillimin me pune 'te 

programit
studimor të shënuar në pikën t ìe tet¡ Akivendimi.

Komisoni, më 01.03.i021, kreu
inspekimin dhe përgatiti Raporrin me nr.'0g-200/3
të datës 05.03.2021, ku eshte shënuar se, për
programin studimor të. ciklit të dytë (magjistraturë)
të studimeve akademike (60 SETK) ngà",,e d."jtá
kushtetuese dhe administrative" nê ñakultetin e
Drejtësisë 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 të laftë (,,Gazefazyrtare e Republikes se
Maqedonisë" nr. 103/10, l6g:/rc dhe tOlìt¡.

, ?rk._.*arë parasysh atë që u thôksua, u
vendos sinë dispozitivin e kätij Aktvendimi.

rcËsuu.rË JURIDIKE: Kundër këtijAktvendimi, mund të inicohet kontest
administrativ, me parashtrimin e ankesës deri teGjykata Administrative e Republikës së
Maqedonisë së Veriut, në afat pre.j :O ditëve nga
dita e pranimit rë këtij Aktvendimi.

ÄocraseHo.4o:
- Bøcor<oo6p¿BoBHaraycrâHoBâ
- Apxøoa

ø:pa6orna: Mø¡eHaEppevoocr<a üp*t

Dorëzuar deri te:
- lnstitucioni i arsimit të lartë
- Arhiva
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AI,IPEKTOP/
'' .' Dr. Agim

DREJTOR
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