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Bps ocHora Ha qreH 145 cras (6) 14 .fiiéf{']ie - shkury4bi bazë të nenit 145 paragrafi (6) dhe neni

227 oÄ 3aroHor .u Br4coKoro o6pa.:onauøe 227 të Ligjit për arsim !ë llrtë .("Gazeta 
zyfiare e

(,,cnyN6eu BecHr4K ua Peny6nr.rra Marce¡onøja" RepublikëS së Maqedonisë" nr'82/18 dhe "Gazeta

6p. 82/18 ø ,,CnyN6e* "..nrn 
ua Peny6løra zyrfarc e Republikës së Maqedonisë së veriut"

CenepHa Marce¡onuja" 6p.154119), ÄtlpeKropor Ha ni.tS+/tO¡, drejtori i Agiencisë për Cilësi në

AreHqujata3aKBaJII4TeTBoBI{coKoToArsimineLartë,sjell
o6pa:onanøe, ÃoHece

PEIIIEHIITE
3a noqeron co pa6ora cryÄI{cKara rlporpaMa o.q

n pB rIH KJryc (AoAu n¡on¡crcn) a rca¡erucnl{ cry.q rl n

(240 EKTC) no ,,Coqujalna Pa6ora u

coquja.lna norn.runaot na (Þarcy.nrer ua

coBpeMeHI{ OnIIITeCTBeHU HayKII IIpU

Vnuneprnrer Ha Jyroucrotlnâ Enpona - TeroBo

l. Co osa peIxeHI'Ie ce yrBpÃyBa ÃeKa ce

r4cnoJlnern ycJIoBIìTe 3a nor{eroK co pa6ora ua

cryÄøcKara npolpaMa oÄ npB III'IKJlyc

(¡ô¡øn¡or',rcnu) arca¡eucKrl cry,ul'Ipt (240 EKTC)

uo ,,CoqøjalHa pa6ora ø coqøjanHa rtornrøKao' Ha

Õanyrret 3a coBpeMeHI{ onlxrecrBeHu HayKø rIpI4

Yuønepsører ua Jyroøc'rouna Enpona - Teroso'

2. Osa perreHl'Ie BJIeryBa Bo cøJIa co

ÄeHor HA ÃOHeCyBAlbe.

O6Pa3JrorceHue

llo Äo6usarbe Ha Peureuøe 3a

arpe¡øraqøj a 6p.1409-41014 oÃ 07.12'2020

.o¡øna o.q crpaHa na O¡6opot 3a aKpeÄøraqrnja Ha

Br{coKoro o6pasonauøe, YHunepsører Ha

JyroøcrouHa Enpona - Teroso ce o6paru co

6apane 6p.03-392712 ot 22.12.2020 roÃøua, Ão

Areuqøjara 3a KBaJII'ITer Bo BøcoKoro

o6pasonauøe, roÃ HarI 6p. 08-32511 oÄ

24.12.2020 ro,4llHa' 3a yrBpÄyBabe I{a ycJloBl4re

3a rroqeroK co pa6ora Ha cryÄøcKara npolpaMa oÄ

rrpB uHKJIyc (Äo.qønnoucxø) axa¡eucKlr cryÃørl

1i+o Efrc¡ no ,,Coqujanua pa6ota u coqøjalna

no¡ørørao' Ha @arylter 3a coBpeMeHI{

onurecrBeHø HayKH rlpø Vuunep:ører Ha

Jyroøcrouua Enpona - Teroso'

AKTVENDIM
për filtimin me punë të programit studimor të

ciklit të parë (deridiplomike) të studimeve

akademike (240 SETK) nga "Punë sociale dhe

politikë sociale" 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

itudimor te ciklit të parë (deridiplomike) të

studimeve akademike (240 SETK) nga "Punë

sociale dhe politikë sociale" 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.l409-410/4 te dates 07.12.2020 ngaana e Bordit

për Akeditim të Arsimit të Lartë, Universiteti i

Èvropës Juglindore - Tetovë i drejtohet, me

kitrkesë nr. 03-392712 të datës 22.12.2020,

Agjencisë për Cilësi në Arsimin e Lartë, me

numrin tonë 08-325/1 të datës 24.12.2020, për

përcaktimin e kushteve për fillimin me punë të

programit studimor të ciklit të parë (deridiplomike)

të studimeve akademike (240 SETK) nga "Punë

sociale dhe politikë sociale" në Fakultetin e

Shkencave Shoqërore Bashkëkohore pranë

Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë.

Drejtori i Agjencisë pär Cilësi në Arsimin
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,{øpexropor Ha AreHr-løj ara sa KBaJøTer
BO_BøCOKOrO oõpa3oBaHr{e, co peruesne õp.Og_
32512 on 12.02.2021 roÄraHa, $opnrøpa Konaøcøja
3a yTBp.qyBalbe Ha r{cnoJIHeTOCTA HA yCJIOBUTe 3a
[orteToK co pa6oTa HA cTyÀHcKara rrpotpaMa
HaBeÄeHa Bo TOrrKa I sa o¡a pelreHr,re.

Kouncujara, Ha ÀeH 01.03.2021 ro¡r4Hq
H3Bprxø yBt4Ã t4 ø3rorBr,t Øsneunaj 6p. 0g_32513
oÐ,05.03.2021 to.qr.rHa, Ka.qe e HaBeÄeHo ÀeKa 3a
çryÃt4cKara npotpaMa oÃ rrpB rIøKJryc
(ÄoÄønroucrr.r) aKaÀeM aKø cryÃr4y (240 EKTô)
rto ,,CoqøjarHa pa6ora r,r cor{øjaJrHa noJurrr,rKa.. Ha
@axynrer 3a coBpeMeHr{ olrrrrecrBeHrì HayKr,r npø
Vuønepsører Ha JyroucroqHa Eopona _ 

-Tarouo,

ce øcrroJrHerlr ycJroBr4re cotJracHo oÀpeÄ6r,rTe
yrBpÄeHa co 3aKoHOr 3a Br4coKoro oõpa3oBaHøe r.t

Vpe¡6ara 3a HopMarr{Br.r H cralÃapÃø sa
ocHoBAråe Ha BncoKoo6pa:onuø ycTaHoBø 14 3A
Bpue[Le Ha BHcoKoo6pa3oBHa,4ejHocr (,,clyx6eu
lggll* Ha Pery6rr.rKa MaKeÀoHøja,, 6p. 103/10,
168/10 u10/11).

Llrvrajkø ro Bo [peÄBøÀ tr3HeceHoro, ce
oÄIyqø KaKO BO Är¿Cno3l4TI{BOT Ha oBa perxeHøe.

IIPABHA fIOyKA: flporna oBa
perrreHøe, MO)Ite Àa ce 3aBeÃe ynpaBeH clïop, co
noÄHecyBalbe Ha ryx6a Ão y[paBHøor cyÄ Ha
Peny6nørca Cenepua Mare¡onøjà, Bo poK oÄ 30
ÄeHa oÄ ÃeHor Ha npøeMor Ha oBa pelueHr4e.

e Lartë, me Aktvendim nr.0g_325/2 të datës
12.02.2021, formoi Komision për përcaktimin e
kushteve për fillimin me púnë të programit
studimor të shënuar në pikën t te tet¡ Akìvendimi.

Komisoni, më 01.03.2021, kreu
inspekimin dhe përgatiti Raportin me nr. 0g_3ZS/3
të datës 05.03.2021, ku éshte shënuar se, per
pro$amin studimor të ciklit të pare
(deridiplomike) të studimeve akademike eqO
!!ffl nga "Punë sociale dhe politikë sociale,, ne
Fakultetin e Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
pranë Universitetit të Evropës Juglindore _ Tetovë,janë përmbushur kushtét, nd përputhj. rné
dispozitat e përcaktuara me Ligiin pår arsim telartë dhe Rregulloren për normativin dhe
standardet për themelimin e institucioneve të
arsimit të lartë si dhe për realizimin e veprimtarisë
së arsimit të lartë (,'Gazetazyrtare e Republikes se
Maqedonisë" nr. 103/10, l6g/10 dhe tOlìt¡.

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

rËsgnrn 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 pranimir të këtij Aktvendimi.-

Äocraseno Ào:
- Bøconoo6pa:ìoBHaraycraHoBa
- Apxana

øspa6orøn: Mu¡e¡¡a E$pevoncra €,6r"r^
Dorëzuar deri te:
- Institucioni i arsimit të lartë
- Arhiva

DREJTOR
Rushiti


