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Në bazë të nenit 108 të Ligjit për arsimin e lartë (Fletorja zyrtare e Republikës së Maqedonisë, numër 

35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/1, 123/12, 15/13, 24/13 dhe 41/14), nenit  5, 

paragrafi 1, pika 5 dhe  nenit 25, paragrafi 1, pika 6,të Statutit të Universitetit të Evropës Juglindore, 

Universiteti i EJL më 28.03.2014 shpall: 

Konkurs- Afati i tretë për regjistrim 

Për regjistrimin e studentëve në fakultetet e Universitetit të Evropës Juglindore për vitin 

akademik 2014/2015, sipas cikleve të studimeve 

CIKLI I DYTË I STUDIMEVE 

1. Regjistrimi  i  studentëve në studimet e ciklit të dytë për vitin akademik 2014/15 

(pasdiplomike) dyvjeçare, sipas modelit 3+2,  dhe njëvjeçare sipas modelit 4+1 

II. 1 Cikli i dytë i studimeve  
(Modeli: 3+2) 

Numri i 
studentëve 

Gjuha e 
studimit 

Vendi i 
studimit 

Çmimi i studimeve 
për semestër 

FAKULTETI I DREJTËSISË 

E drejta penale 
100 

SHQ,MAQ, 
ANG,   

TE,SHK 
900 € 

 E drejta civile 

FAKULTETI I BIZNESIT DHE EKONOMISË 

Financa dhe kontabilitet 
50 SHQ, MAQ TE 

900 € 

50 SHQ,MAQ SK 

Menaxhment 
50 SHQ, MAQ TE 

50 MAQ, ANG SK 

Marketing 30 SHQ, MAQ TE 

Administrim biznesi (MBA)1 20 ANG TE 1000 € 

FAKULTETI I ADMINISTRIMIT PUBLIK DHE I SHKENCAVE POLITIKE 

Administrimi publik 25 SHQ, MAQ TE 

900 € Shkencat politike 20 SHQ, MAQ TE 

Diplomaci 35 SHQ, MAQ SHK 

FAKULTETI I SHKENCAVE DHE TEKNOLOGJIVE BASHKËKOHORE 

Menaxhimi i bazave të të dhënave 20 SHQ TE 

900 € Informatika e biznesit 25 ANG SHK 

Inxhinieria softuerike dhe telekomunikimi 40 ANG TE, SHK 

FAKULTETI I GJUHËVE, KULTURAVE DHE KOMUNIKIMIT 

Mësimdhënia e gjuhës angleze 40 ANG  TE 

900 € Studime gjermane 15  GJER TE 

Studime albanologjike  15 SHQ TE 

INSTITUTI PËR HULUMTIM SHKENCOR “MAX VAN DER STOEL” 

Studime të së drejtës dhe politikës ndërkombëtare 

 

 

 

                                                           
1 Master of Business Administration (MBA) – realizohet në bashkëpunim me Kelley School of Business (KSB) - Universiteti i 

Indianës, SHBA, i cili është e ranguar në TOP 10 MBA programet në SHBA (http://kelley.iu.edu/about/rankings.htm). Përveç 
diplomës së magjistraturës nga  UEJL, studentët pajisen edhe me certifikatë specializimi nga KSB. Një semestër realizohet në 
tërësi nga mësimdhënës të KSB nëpërmjet programit të tyre on-line Kelley Direct. 
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II.2 Cikli  i dytë (Model: 4+1) 
Numri i 

studentëve 
Gjuha e 

studimit e 
Vendi i 

studimit 
Çmimi i studimeve 

për semestër 

FAKULTETI I DREJTËSISË 

E drejta penale 
140 SHQ, MAQ,  

TE, SHK 
900 € 

E drejta civile TE 

FAKULTETI I BIZNESIT DHE I EKONOMISË 

Financa 20 SHQ, MAQ TE 

900 € Menaxhment 20 SHQ, MAQ TE 

Marketing 20 SHQ, MAQ TE 

FAKULTETI I ADMINISTRIMIT PUBLIK DHE I SHKENCAVE POLITIKE 

Studime të diplomacisë 20 SHQ, MAQ TE 900 € 

FAKULTETI I SHKENCAVE DHE I TEKNOLOGJIVE BASHKËKOHORE 

Zhvillimi i softuerit dhe aplikacioneve 20 ANG TE 900 € 

 
Në rast se paraqiten më pak se 15 kandidatë në programin studimor, universiteti ka të drejtë mos të 
fillojë me programin përkatës studimor, kurse kandidatëve gjegjës do t’u ofrojë mundësi të 
regjistrohen në ndonjë program tjetër studimor. 

2. Kriteret për regjistrim të studentëve në ciklin e dytë 

2.1. Kushtet dhe kriteret për regjistrim  

a) Të drejtë regjistrimi në regjimin e studimeve pasdiplomike të ciklit të dytë, sipas modelit 3+2 
(dyvjeçare) kanë kandidatët që kanë diplomë (të nostrifikuar) universiteti (të ciklit të parë), ose 
diplomë gjegjëse nga studimet trevjeçare (180 ECTS kredi) apo katërvjeçare (240 ECTS). 

b) Të drejtë regjistrimi në regjimin e studimeve pasdiplomike të ciklit të dytë, sipas modelit 4+1 
(dysemestral), kanë kandidatët që kanë diplomë (të nostrifikuar) universiteti (të ciklit të parë), 
ose diplomë gjegjëse nga studimet katërvjeçare (240 ECTS kredi). 

c) Lëndët do të jenë të rregullta dhe modulare sipas sistemit: 50% nga planprogrami mësimor i 
fakultetit përkatës do të ofrohet në formë të rregullt, ndërsa pjesa tjetër e programit do të 
mund të kryhet me studime vetjake (të udhëzuara nga mësimdhënësit). Lëndët e rregullta do të 
ofrohen çdo të dytën javë pas orës 16:00, ndërsa të shtunën nga ora 8:00, me qëllim që t’u 
përshtaten edhe kandidatëve që janë në marrëdhënie të rregullt pune. Ndërkaq,  në rastet e 
lëndëve modulare (kur kemi profesorë të huaj), ligjëratat do të jenë intensive. 

d) Përparësi do të kenë studentët të cilët gjatë studimeve të ciklit të parë kanë arritur notën 
mesatare 8.00 e më lartë. 

e) Në rast se në programin përkatës studimor nuk paraqitet një numër i mjaftueshëm i 
kandidatëve, atëherë në atë program nuk do të organizohet mësim. 

f) Në rastin kur kandidati e ka mbaruar ciklin e parë të studimeve në një lëmi që nuk është 
adekuate me programin studimor në të cilin konkurron, atëherë komisioni i fakultetit përkatës 
do t’i caktojë kushtet për kriteret plotësuese që duhen për plotësimin e diturive paraprake për 
t’u regjistruar në programin e ri studimor të ciklit të dytë. 

g) Kandidatët që kanë diplomuar në universitetet jashtë Republikës së Maqedonisë sipas Ligjit për 
arsim të lartë janë të detyruar që ta bëjnë nostrifikimin e diplomës në Ministrinë e arsimit të 
RM, ku do të kenë edhe ndihmën e Shërbimit studentor të universitetit. 

2.2. Njohja e gjuhëve  

a) Të gjitha programet studimore për ciklin e dytë të studimeve (3+2 ose 4+1) ofrohen në gjuhën 
shqipe, në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën angleze. Megjithatë, pa marrë parasysh gjuhën e 
programit, Universiteti ka të drejtë të ofrojë një pjesë ligjëratash apo lëndësh në gjuhën 
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angleze, prandaj njohja e gjuhës shqipe, maqedonase dhe angleze është e nevojshme, kurse 
njohja e së paku dy nga këto gjuhë të përmendura në nivel akademik, është e domosdoshme. 

b) Për programet me mësim në gjuhën angleze, kriteret minimale janë: TOEFL ITP min. 460 pikë 
(versioni në formë të shkruar që ofrohet në UEJL)/ TOEFL IBT min. 57 pikë (versioni në formë 
kompjuterike)/IELTS min. 5 pikë ose rezultat ekuivalent në testi n institucional për njohje të  
gjuhës  angleze nga Qendra e Gjuhëve, UEJL. 

2.3.  Paraqitja dhe regjistrimi në ciklin e dytë të studimeve  

Paraqitja e kandidatëve  

Të drejtë paraqitjeje kanë të gjithë kandidatët që i përmbushin kushtet e parapara me konkurs.  

Kandidatët duhet t’i dorëzojnë dokumentet e përmendura më poshtë, në ndërtesën 802, në 

kampusin universitar ose nëpërmjet postës, në adresën: 

Universiteti i Evropës Juglindore, Bul. Ilindenska, nr. 335, 1200 Tetovë, Maqedoni 

Për më shumë detaje kontaktoni Zyrën për pranim: 

Tel: +389 44 356 091; +389 44 356 188; E-mail: admissions@seeu.edu.mk 

Dokumentet për paraqitje në konkurs dhe regjistrim 

Të gjithë kandidatët të cilët aplikojnë në vitin akademik 2014/2014 duhet ta dorëzojnë 

dokumentacionin e poshtëshënuar: 

1. Formularin e plotësuar (i cili mund të merret në Zyrën për pranim të universitetit ose në web 
faqen zyrtare: www.seeu.edu.mk) 

2. Fletëpagesën në shumë prej 1500 MKD (25 Euro) 

Detaje për pagesën në denar: 

Pranuesi:   UEJL  
Emri i bankës:  STOPANSKA BANKA 
Gjiro llogaria:   200-0008775390-10  

Detaje për pagesën në euro: 

Pranuesi:   UEJL 
Emri i bankës:   STOPANSKA BANKA 
Adresa e bankës:  Bul. M.Tito bb, Tetovo 1200, Macedonia 
Gjiro llogaria:   0009009090 
IBAN:    MK07200000900909026 
SWIFT:   STOBMK2X 

3. Biografi e shkurtër/letër përcjellëse e cila do të përmbajë më së paku 500 fjalë.  Në këtë ese 
duhet të përmenden arsyet pse studenti aplikon në Universitetin e EJL. 

4. Diplomë origjinale universitare (e nostrifikuar) dhe të gjitha transkriptat origjinale (diploma 
shtesë, nëse ka) nga cikli i parë i studimeve (ose kopje të noterizuara). 

5. Certifikatë e lindjes  

6. Fotokopje e letërnjoftimit ose e pasaportës. 



5 

 

STUDIMET "ON-LINE" 

1. Regjistrimi i studentëve sipas modelit "on-line" në UEJL për vitin akademik 2014/15 është si 

vijon: 

Studimet ON LINE2 Numri i studentëve 
Çmimi i studimeve për 

semestër 

FAKULTETI I GJUHËVE, KULTURAVE DHE I KOMUNIKIMIT 

CIKLI I DYTË 

Master Mësimdhënia e gjuhës angleze 20 900 € 

2. Kriteret për regjistrim  

a) Afatet dhe kriteret për regjistrim të studentëve në studime sipas modelit ON-LINE janë të njëjta si në 
ciklin e parë dhe të dytë të studimeve. 

b) Përmbajtja kryesore e lëndës do të dërgohet ON-LINE përmes shërbimeve elektronike: LMS Libri dhe 
Adobe Connect. Komunikimi do të bëhet përmes webmail-it dhe Skype-it. 

c) Studentët do të udhëzohen për mënyrën e studimit vetanak, me kriteret e vlerësimit, materialet e 
nevojshme dhe me  mundësitë për të marrë pjesë në forumet e diskutimit. 

Për informata më të hollësishme kontaktoni eLearning Centre (UJEL Ndërtesa. 701): 

Tel: +389 44 356 017; +389 44 356 188; E-mail: elc@seeu.edu.mk 

 

                                                           
2 Programet do të ofrohen në gjuhën angleze dhe ato ndryshojnë nga programet e rregullta studimore të akredituara vetëm 

nga mënyra e ofrimit të mësimdhënies.  


