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Në bazë të nenit 149 të Ligjit për arsimin e lartë (Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë, numër 82/18), nenit 31, paragrafi 1, pika 11, nenit 63 dhe nenit 92 të Statutit të 
Universitetit të Evropës Juglindore, Senati i Universitetit, në mbledhjen e mbajtur më 
21.04.2020 miratoi këtë: 

 

RREGULLORE PËR KUSHTET DHE KRITERET PËR REGJISTRIM NË 
PROGRAMET STUDIMORE TË UEJL NË VITIN AKADEMIK 2020/2021 

I. Objekti i rregullimit 

Neni 1 
 Me këtë Rregullore përcaktohen kushtet dhe kriteret për regjistrim të studentëve në 
studime në Universitetin e Evropës Juglindore. 

 Regjistrimi i studentëve bëhet në bazë të konkursit publik, që e shpall Universiteti në 
pajtim me ligjin dhe rregulloren e miratuar nga Senati, së paku pesë muaj përpara 
fillimit të studimeve. 

 Rregullorja përfshinë dispozita edhe për studentët e transferuar nga institucione tjera 
të arsimit të lartë dhe mund të regjistrohen me status student i rregullt ose me 
korrespondencë. 

 Studentët e transeferuar në ciklin e parë dhe ciklin e dytë të studimeve, paraprakisht 
duhet të kenë regjistruar së paku një semestër tjetër në institucione tjera të arsimit të 
lartë. 

 Numri maksimal i SETK kredive që mund të transferohen nga institucione tjera të 
arsimit të lartë është 50% nga numri i përgjithshëm i SETK kredive të programit 
përkatës studimor. 

 Studentët e transferuar në ciklin e tretë të studimeve mund të transferojnë jo më 
shumë se 60 SETK kredi, të cilat Komisioni përkatës për transefer mund t’i 
ekuivalentojë me provimet e vitit të parë të studimeve. 

 Kusht për realizimin e transferit është që studenti t’i plotësojë kushtet për regjistrim 
në ciklin e tretë të studimeve në Universitet dhe të rangohet në nivelin e studentëve 
të pranuar në ciklin e tretë të studimeve, në vitin përkatës kur bëhet transferi.  

II. Kushtet  për  regjistrim të studentëve në ciklin e parë të studimeve 
akademike (studimet deridiplomike) 

Neni 2 
Në universitet regjistrohen studentë me status të rregullt dhe me korrespondencë gjatë 

kohëzgjatjes së studimeve; me finansim privat (vetëfinansim); shtetas të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut të cilët kanë mbaruar arsimin e mesëm adekuat në vend ose jashtë 
vendit;  shtetas të huaj që kanë mbaruar arsimin e mesëm adekuat në vend apo jashtë vendit; 
studentët e transferuar nga universitete tjera që dëshirojnë të vazhdojnë studimet e rregullta 
ose me korrespondencë në fakultetin gjegjës dhe  personat që kanë mbaruar arsimin 
deridiplomik paraprak. 
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III. Kushtet  për  regjistrim të studentëve në ciklin e parë të studimeve - 
studime të rregullta 

Neni 3 
Në ciklin e parë të studimeve akademike mund të regjistrohen kandidatët të cilët e kanë 

kaluar maturën shtetërore apo maturën ndërkombëtare apo të cilët e kanë mbaruar arsimin 
e mesëm katërvjeçar sipas rregullave që kanë vlejtur para vendosjes së maturës shtetërore 
dhe kandidatët, shtetas të huaj që kanë mbaruar arsimin e mesëm adekuat jashtë Republikës 
së Maqedonisë së Veriut. 

IV. Kushtet  për  regjistrim të studentëve në ciklin e parë të studimeve - 
studime me korrespondencë 

Neni 4 
 Në ciklin e parë të studimeve akademike sipas sistemit me korresondencë mund të 
regjistrohen kandidatët të cilët e kanë kaluar maturën shtetërore apo maturën 
ndërkombëtare apo të cilët e kanë mbaruar arsimin e mesëm katërvjeçar sipas 
rregullave të cilat kanë vlejtur para vendosjes së maturës shtetërore dhe kandidatët, 
shtetas të huaj që kanë mbaruar arsimin e mesëm adekuat jashtë Republikës së 
Maqedonisë së Veriut. 

 Numri i studentëve që do të regjistrohen në studimet me korrespondencë (viti i parë) 
është 30% nga numri i përgjithshëm i studentëve të rregullt të paraparë me konkurs. 

 Studimet me korrespondencë janë studime të pavarura në përputhje me standardet 
e universitetit. Rregulli i studimeve është si vijon: 

- në fillim të semestrit studentët kanë ligjëratë hyrëse me profesorët e lëndës 
përkatëse; 

- përmes sistemit për menaxhim elektronik, studentët do të marrin instruksione 
lidhur me mësimin, kriteret e notimit, materialet e nevojshme, si dhe do të 
kenë mundësi pjesëmarrjeje në forume elektronike dhe ligjëratat “on-line”; 

V. Kushtet për transfer në studime katërvjeçare (240 SETK) për kandidatët 
që kanë përfunduar studime trevjeçare (180 SETK) në UEJL 

Neni 5 
 Të drejtë për transfer në studime katërvjeçare (240 SETK)  kanë vetëm kandidatët që 
kanë diplomuar në program studimor trevjeçarë (180 SETK) në UEJL.  

 Kushtet për transfer në programet studimore katërvjeçare  janë të njëjta si në 
studimet e rregullta trevjeçare dhe katërvjeçare, sipas nenit 2, nenit 3 dhe nenit 4 të 
kësaj rregulloreje. 

Neni 6 
Kandidatët që kanë kryer arsimin e mesëm katërvjeçar ose arsimin gjegjës jashtë 

Republikës së Maqedonisë së Veriut, kanë të drejtë të regjistrohen, vetëm në bazë të suksesit 
të shkollës së mesme. Ata  janë të obliguar që gjatë vitit të parë akademik të nostrifikojnë 
diplomën në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës së Republikës së Maqedonisë së Veriut. 
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Neni 7 
Njohja e gjuhëve: 

- Të gjithë kandidatët do t’i nënshtrohen testimit për njohuritë e tyre për 
shkallën e njohjes së gjuhës angleze. Ky testim nuk ka karakter eliminues, por 
nevojitet për ta përcaktuar nivelin e njohjes së gjuhës angleze, me qëllim për 
të siguruar përmirësimin e duhur të të njëjtës. Kandidatët do të njoftohen në 
kohë për datat e testimit.  

- Për programet me mësim në gjuhën angleze, kriteret minimale janë: niveli B1 
(përdorues i pavarur) në bazë të Kornizës evropiane për njohjen e gjuhëve 
(CEFR) të dëshmuar me çertifikatë të njohur ndërkombëtarisht ose rezultat 
ekuivalent në testin institucional për njohje të gjuhës angleze nga Qendra e 
gjuhëve, UEJL. Kandidatët do të njoftohen në kohë për datat e testimit. 

Neni 8 
 Për realizimin e regjistrimit të studentëve për vitin akademik 2020/2021, Universiteti 
formon komisione profesionale: 

- Komisioni qendror i universitetit; 
- Komisioni teknik për kryrjen e punëve administrativo - teknike dhe vlerësimin 

e provimeve pranuese. 
 Komisionet verifikohen nga Senati i Universitetit. 

Neni 9 
 Kriter themelor për regjistrim në studime të rregullta është suksesi i shkollimit 
paraprak dhe provimi gjegjës i maturës (aty ku është e detyrueshme), kualifikuar me 
100 pikë (maksimumi i pikëve). 

 Kriteret tjera të veçanta për regjistrim në drejtime përkatëse mund të parashihen në 
konkurs. 

Neni 10 
Komisioni qendror i shpall rezultatet e përgjithshme për kualifikimin e kandidatit në Zyrën 

për pranim. 

Neni 11 
 Kandidati ka të drejtë ankese drejtuar Komisionit qendror të Universitetit në afat prej 
48 orëve nga shpallja e rezultateve. Në të kundërtën, ai e humb të drejtën e ankesës. 

 Pas kalimit të afatit të ankesës për rezultatet e shpallura nga Komisioni qendror i 
universitetit dhe zgjidhjes së rasteve në bazë të ankesave, shpallet rang lista 
preliminare e kandidatëve për regjistrim.  

 Pas shpalljes së kësaj rang liste kandidati ka të drejtë në kundërshtim brenda 24 orëve 
edhe atë vetëm për gabimet teknike eventuale, të bëra gjatë paraqitjes së pikëve.  

 Ankesa i drejtohet Komisionit qëndror të universitetit. 
 Vendimi i Komisionit qëndror të universitetit është përfundimtar. 

Neni 12 
 Pas kalimit të afateve për shtrimin e kundërshtimeve dhe të zgjidhjes së tyre, 
Komisioni qendror i Universitetit vendos për pranimin e studentëve, në formë të 
ranglistës përfundimtare. 

 Në bazë të këtij vendimi (rangliste) bëhet regjistrimi i studentëve. 
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VI. Kushtet për regjistrim të studentëve në ciklin e dytë të studimeve 
(studimet pasdiplomike) 

Neni 13 
Në studime pasdiplomike mund të regjistrohen kandidatët që kanë përfunduar ciklin e 

parë të studimeve ekuivalente me 180 kredi, respektivisht 240 kredi, në Universitet ose në 
ndonjë institucion tjetër të arsimit të lartë të njohur nga Universiteti, në pajtim me ligjin.  

Neni 14 
Të drejtë regjistrimi në regjimin e studimeve pasdiplomike, sipas modelit 3+2 (dyvjeçare) 

kanë kandidatët, që kanë diplomë (të nostrifikuar) universiteti (të ciklit të parë), ose 
ekuivalent me studimet trevjeçare (180 SETK) apo katërvjeçare (240 SETK). 

Neni 15 
Të drejtë regjistrimi në regjimin e studimeve pasdiplomike, sipas modelit 4+1, kanë vetëm 

kandidatët, që kanë diplomë (të nostrifikuar) universiteti (të ciklit të parë), ose ekuivalent me 
studimet katërvjeçare (240 SETK). 

Neni 16 
Të drejtë regjistrimi në regjimin e studimeve profesionale të ciklit të dytë (njëvjeçare) kanë 

kandidatët, që kanë diplomë (të nostrifikuar) universiteti (të ciklit të parë), ose ekuivalent me 
studimet trevjeçare (së paku me 180 SETK). 

Neni 17 
Lëndët do të jenë të rregullta ose modulare sipas sistemit: 50% e programit të fakultetit 

përkatës zhvillohet në formë të rregullt, ndërsa pjesën tjetër të programit do të mund ta 
kryejnë me studime vetjake (të udhëzuar nga mësimdhënësit). Lëndët zakonisht ofrohen të 
enjteve dhe të premteve pasdite, si edhe të shtunave, me qëllim që t’u përshtaten 
kandidatëve që janë në marrëdhënie të rregullt pune. 

Neni 18 
Përparësi gjatë regjistrimit do të kenë kandidatët, të cilët gjatë studimeve të ciklit të parë 

kanë arritur notën mesatere 8.00 e më lartë. 

Neni 19 
Në rast se në programin përkatës studimor nuk paraqitet numër i mjaftueshëm i 

kandidatëve, atëherë në atë program nuk do të organizohet mësim. 

Neni 20 
Në rastin kur aplikuesi ka përfunduar ciklin e parë në një lëmi që nuk është adekuate me 

programin studimor të ciklit të dytë në të cilin konkurron, atëherë, për kushtet eventuale të 
përshtatjes së paradijeve për regjistrim të programit do të vendosë Komisioni i formuar nga 
fakulteti përkatës. 

Neni 21 
Kandidatët që kanë diplomuar në universitetet jashtë Republikës së Maqedonisë së 

Veriut, sipas Ligjit për arsim të lartë, janë të detyruar ta bëjnë nostrifikimin e diplomës (të 
ciklit të parë) në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
ku do të kenë edhe ndihmën e Shërbimit studentor të Universitetit. Afati  për dorëzimin e 
vendimit të nostrifikimit të diplomës është si vijon: për aplikantët në programet studimore 
sipas modelit 3+2  afati është një vit, për aplikantët në programet studimore sipas modelit 
4+1 dhe në studimet profesionale te specializuara afati është gjashtë muaj. 
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Neni 22 
Njohja e gjuhëve: 

- Të gjitha programet studimore të ciklit të dytë të studimeve 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 angleze, prandaj njohja e gjuhës shqipe, 
gjuhës maqedonase dhe gjuhës angleze është e nevojshme, kurse njohja e së 
paku dy nga këto gjuhë të lartëpërmendura në nivel akademik, është e 
domosdoshme. 

- Për programet me mësim në gjuhën angleze, kriteret minimale janë: niveli B1 
(përdorues i pavarur) në bazë të Kornizës evropiane për njohjen e gjuhëve 
(CEFR), kusht për t’u regjistruar në programet studimore në ciklin e dytë, të 
dëshmuar me çertifikatë të njohur ndërkombëtarisht  ose rezultat ekuivalent 
në testin institucional për njohje të gjuhës angleze nga Qendra e gjuhëve, UEJL. 
Kandidatët do të njoftohen në kohë për datat e testimit. 

- Nëse kandidati ka mbaruar arsimin e mesëm jashtë Republikës së Maqedonisë 
së Veriut në gjuhë tjetër nga gjuha e studimit të programit studimor në të cilën 
aplikon dhe regjistrohet në program studimor me gjuhë studimi gjuhën shqipe 
apo gjuhën maqedonase duhet të dëshmoj me çertifikatë njohjen e gjuhës 
përkatëse. 

Neni 23 
Komisioni qendror i Universitetit i shpall rezultatet e përgjithshme për kualifikimin e 

kandidatit në Zyrën për pranim. 

Neni 24 
 Kandidati ka të drejtë ankese drejtuar komisionit qendror në afat prej 48 orëve nga 
shpallja e rezultateve. Në të kundërtën, ai e humb të drejtën e ankesës. 

 Pas kalimit të afatit të ankesës për rezultatet e shpallura nga Komisioni qendror i 
Universitetit dhe zgjidhjes së rasteve në bazë të ankesave, shpallet rang lista 
preliminare e kandidatëve për regjistrim.  

 Pas shpalljes së kësaj rang liste kandidati ka të drejtë në kundërshtim brenda 24 orëve 
edhe atë vetëm për gabimet teknike eventuale, të bëra gjatë paraqitjes së pikëve.  

 Ankesa i drejtohet Komisionit qëndror të Universitetit. 
 Vendimi i komisionit qëndror është përfundimtar. 

Neni 25 
 Pas kalimit të afateve për parashtrimin e kundërshtimeve dhe të zgjidhjes së tyre, 
Komisioni qendror i universitetit vendos për pranimin e studentëve, në formë të 
ranglistës përfundimtare. 

 Në bazë të këtij vendimi (rang liste) bëhet regjistrimi i studentëve. 
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VII. Kriteret për regjistrim të studentëve në ciklin e tretë të studimeve 
akademike (studime të doktoratës) 

Neni 26 
Në studime e ciklit të tretë të studimeve akademike (studime të doktoratës) mund të 

regjistrohen kandidatët që kanë përfunduar studimet përkatëse të ciklit të dytë të studimeve 
akademike me së paku 300 SETK kredi të fituara nga cikli i parë dhe i dytë i studimeve (studime 
deridiplomike dhe pasdiplomike) në mënyrë përmbledhëse.   

Neni 27 
Të drejtë regjistrimi kanë  kandidatët të cilët kanë akumuluar minimum 300 SETK nga lëmi 

përkatës, kanë publikuar punime shkencore dhe kanë njohje adekuate të gjuhëve te huaja. 

Neni 28 
Në rastin kur aplikuesi ka përfunduar ciklin e parë dhe ciklin e  dytë në një lëmi që nuk 

është adekuate me fushën në të cilën paraqitet për fitimin e titullit shkencor të  ciklit të tretë 
në të cilin konkurron, atëherë për kushtet eventuale plotësuese të përshtatjes së njohurive 
paraprake për regjistrim në programin studimor do të vendosë komisioni i formuar nga 
fakulteti përkatës. 

Neni 29 
Në rast të numrit më të madh të aplikantëve se sa që është paraparë me konkurs, atëherë 

aplikantët të cilët plotësojnë kushtet sipas nenit 27 dhe nenit 28 të kësaj rregulloreje, do të 
rangohen sipas kritereve në vijim: 

- 30% nga nota mesatare; 
- 20% nga publikimet shkencore; 
- 20% nga njohja e gjuhëve të huaja; 
- 30% nga intervistimi i kandidatëve; 

Neni 30 
 Nota mesatare për kandidatët që ciklin e parë dhe të dytë të studimeve e kanë  kryer 
në universitete në vend, do të vlerësohet sipas rangimit nga Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës  së Republikës së Maqdonisë së Veriut. Pesë universitetet e para do të marrin 
100%  të pikëve, ndërsa secili universitet në vijim do rangohet me - 5%.  

 Nota mesatare për kandidatët që ciklin e parë dhe të dytë të studimeve e kanë  kryer 
në universitete jashta vendit do të vlerësohet si vijon:  

- universitetet shtetërore marrin 100% të pikëve nga suksesi; 
- universitetet private marrin 80% të pikëve nga suksesi; 

Neni 31 
Kandidatët që kanë diplomuar në universitetet jashtë Republikës së Maqedonisë së Veriut 

sipas Ligjit për arsim të lartë janë të detyruar që në afat prej një viti ta bëjnë nostrifikimin e 
diplomës (të ciklit të parë dhe të dytë) në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, ku do të kenë edhe ndihmën e Shërbimit studentor të Universitetit. 

Neni 32 
Njohja e gjuhëve: 

- Prioritet për pranim në programet e ofruara do të ketë njohja e gjuhës angleze. 
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- Të gjithë aplikantët do t’i nënshtrohen testit institucional për njohje të gjuhës 
angleze nga Qendra e gjuhëve, UEJL. Kandidatët do të njoftohen në kohë për 
datat e testimit. 

Neni 33 
Komisioni qendror i universitetit shpall rang listën preliminare të kandidatëve për 

regjistrim  në Zyrën për pranim. 

Neni 34 
 Kandidati ka të drejtë ankese drejtuar Komisionit qendror të universitetit në afat prej 
48 orëve nga shpallja e rezultateve. Në të kundërtën, ai e humb të drejtën e ankesës. 

 Pas kalimit të afatit të ankesës për rezultatet e shpallura nga Komisioni qendror i 
universitetit dhe zgjidhjes së rasteve në bazë të ankesave, shpallet rang lista 
preliminare e kandidatëve për regjistrim. 

 Pas shpalljes së kësaj rang liste kandidati ka të drejtë në kundërshtim brenda 24 orëve 
edhe atë vetëm për gabimet teknike eventuale, të bëra gjatë paraqitjes së pikëve.  

 Ankesa i drejtohet Komisionit qëndror të Universitetit. 
 Vendimi i Komisionit qendror të universitetit është përfundimtar. 

Neni 35 
 Pas kalimit të afateve për parashtrimin e kundërshtimeve dhe të zgjidhjes së tyre, 
Komisioni qendror i universitetit vendos për pranimin e studentëve, në formë të rang 
listës përfundimtare. 

 Në bazë të këtij vendim (rang liste) bëhet regjistrimi i studentëve. 

VIII. Dispozitat përfundimtare 

Neni 36 
 Regjistrimi i studimeve kryhet në bazë të Konkursit publik të shpallur nga Universiteti. 
 Konkursin e përpilon Zyra për planifikim akademik nën drejtimin e Prorektorit për 
planifikim akademik dhe digjitalizim. 

 Në Konkurs parashihen kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për regjistrim të 
studentëve në vitin e parë të studimeve. 

 Konkursi publikohet së paku pesë muaj përpara fillimit të vitit akademik. 
 Konkursin e publikon Zyra për informim dhe promovim me kërkesë të Zyrës për 
planifikim akademik. 

 Universiteti rezervon të drejtën të ofrojë mësimdhënie “on-line” sipas kushteve, 
nevojave dhe preferencave të kandidatëve për lëndë të caktuara, programe studimore 
dhe grupe nga cikli i parë, i dytë dhe i tretë i studimeve.   

Neni 37 
Konkursi për regjistrimin e studimeve përmban:  

1. Emrin e Universitetit; 
2. Titullin e programit studimor; 
3. Vendin e realizimit të programit studimor; 
4. Kohëzgjatjen e studimeve; 
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5. Kushtet e regjistrimit; 
6. Numrin e parashikuar të vendeve të lira për regjistrim; 
7. Procedurat dhe afatet për aplikim për regjistrimin e studimeve; 
8. Shumën e tarifave të shkollimit, respektivisht, participimin; 
9. Kriteret në bazë të të cilave bëhet selektimi dhe përzgjedhja e kandidatëve për 

regjistrimin e studimeve. 

Neni 38 
Kjo Rregullore hyn në fuqi ditën e miratimit nga Senati i Universitetit. 
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