
 
 

 
 

Në bazë të Deklaratës së Bolonjës dhe Parimeve të Salcburgut dhe nenit 94, paragrafit 22, 
nenit 136, të Ligjit për Arsim të Lartë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, numër 
82/2018), nenit 31, paragrafit 1, pikës 20 dhe nenit 65, të Statutit të Universitetit të Evropës 
Juglindore, Senati i Universitetit, në mbledhjen e mbajtur më 25.02.2020, e miratoi këtë: 

 

RREGULLORE PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES 
PËR CIKLIN E TRETË TË STUDIMEVE AKADEMIKE – STUDIME TË 

DOKTORATËS 
Neni 1 

Në nenin 16, paragrafi 2, ndryshohet si vijon: 
“Mentori nuk mund të ketë më tepër se tre (3) kandidatë/doktorantë njëkohësisht, 

llogaritur nga çasti i aprovimit të titullit të punimit dhe emrit të mentorit në Këshillin mësimor 
– shkencor të fakultetit, deri në momentin e dorëzimit të raportit final nga mentori në 
Këshillin mësimor – shkencor të fakultetit”. 

Neni 2 
Në nenin 21, paragrafi 1, ndryshohet si vijon: 
“Studenti duhet t’i plotësojë këto kritere themelore për regjistrim në ciklin e tretë të 

studimeve:  
1. T’i ketë përfunduar studimet e ciklit të parë dhe të dytë;  
2. Të ketë grumbulluar 300 SETK, nga të dy ciklet e studimit;  
3. Ta njohë aktivisht gjuhën angleze;  
4. Të ketë përmbushur kritere të tjera të përcaktuara me Ligjin për Arsim të Lartë, Statutin 

e Universitetit,  Rregulloren për regjistrim të studentëve dhe Konkurs.” 

Neni 3 
Në nenin 29, paragrafi 1, ndryshohet si vijon: 
“Studenti, i cili i ka përfunduar ligjëratat e vitit të parë dhe ka më së tepërmi  dy provime 

të mbetura nga të gjitha provimet e parapara me programin studimor mund ta paraqet draft 
propozim-temën e punimit të doktoratës në Këshillin mësimor-shkencor të fakultetit. Kjo 
përfshinë një propozim me një faqe tekst, ku përshkruhet propozim hulumtimi dhe një 
prezantim Power Point.” 

Neni 4 
Autorizohet Sekretariati i Universitetit të përgatit tekst të spastruar të Rregullores për 

ciklin e tretë të studimeve – studime të doktoratës.  

 

Neni 5  
Kjo rregullore hyn në fuqi ditën e miratimit.  


