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Në bazë të nenin 108 të Ligjit për arsimin e lartë (Fletorja zyrtare e R. së Maqedonisë, 
35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/11, 15/13, 24/13, 41/14, 
116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145, 15 dhe 30/16) dhe nenit 5, paragrafi 1, pika 
5, nenit 25, paragrafi 1, pika 6 dhe nenit 51 të Statutit të Universitetit të Evropës 
Juglindore, Senati i Universitetit, në mbledhjen e mbajtur më 15 mars 2016 miratoi këtë: 
 

 
RREGULLORE PËR KUSHTET DHE KRITERET PËR REGJISTRIM NË PROGRAMET 

STUDIMORE TË UEJL NË VITIN AKADEMIK 2016/2017 
 

 
Neni 1 
 
Me këtë Rregullore përcaktohen kushtet dhe kriteret për regjistrim të studentëve në 
studime në Universitetin e Evropës Juglindore. 
 
KUSHTET  PËR  REGJISTRIM TË STUDENTËVE NË CIKLIN E PARË TË STUDIMEVE 
 
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 të cilët shkollën  e mesme adekuate e kanë kryer në vend ose jashtë vendit;  
të huaj me shkollë të mesme adekuate të kryer jashtë vendit ose në Maqedoni; 
studentët nga universitete tjera që dëshirojnë të vazhdojnë studimet e rregullta ose me 
korespondencë në fakultetin gjegjës dhe  personat fizikë me fakultet të kryer. 
 
Të gjithë kandidatët të cilët kanë kryer shkollën e mesme adekuate jashtë Republikës së 
Maqedonisë, janë të obliguar të kenë të nostrifikuar të njejtën nga Ministria e arsimit 
dhe shkencës së Republilkës së Maqedonisë para aplikimit. 
 
KUSHTET  PËR  REGJISTRIM TË STUDENTËVE NË CIKLIN E PARË TË STUDIMEVE, ME 
STUDIME TË RREGULLTA  
 
Neni 3 
 
Për të patur të drejtë të konkurimit për regjistrim në universitet në afatin e parë të 
regjistrimit  kandidatët që kanë kryer shkollën e mesme pas vitit 2008, duhet ta kenë  
dhënë edhe maturën shtetërore ose maturën ndërkombëtare.  
 
Në afatet tjera të regjistrimit të drejtë konkurimi kanë edhe  kandidatët të cilët kanë 
dhënë  maturën shkollore në gjimnaz ose provimin përfundimtar në shkolla   të mesme 
profesionale me programme katërvjeçare.  
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KUSHTET  PËR  REGJISTRIM TË STUDENTËVE NË CIKLIN E PARË TË STUDIMEVE, ME 
STUDIME ME KORRESPONDENCË  
 
Neni 4 
Kusht themelor për të patur të drejtë të konkurimit për regjistrim në universitet është: 
kandidati duhet ta ketë të kryer shkollën e mesme.  
Për kandidatët të cilët kanë përfunduar shkollën e mesme sipas programit në të cilin 
parashihet edhe provimi shtetëror i maturës, provimi i maturës ndërkombëtare, provimi 
i maturës shkollore ose provimi përfundimtar, përveç kushtit të kryerjes së shkollës së 
mesme, duhet të kenë kaluar me sukses edhe provimin gjegjës  të maturës. 
 
 
KRITERET PËR REGJISTRIM TË STUDENTËVE NË CIKLIN E PARË TË STUDIMEVE, ME 
STUDIME TË RREGULLTA DHE ME KORRESPONDENCË 
 
Neni 5 
 
Për realizimin e regjistrimit të studentëve për vitin akademik 2016/2017, Universiteti 
formon komisione profesionale: 
 

- Komisionin qëndror të universitetit; 
- Komisioni teknik për kryrjen e punëve administrativo-teknike dhe vlerësimin e 

provimeve pranuese. 
   

Antarët e komisioneve dhe numrin e tyre e përcakton Rektori i Universitetit. 
 
Komisionet verifikohen nga ana e Senatit.  
 
Neni 6  
 
Kriter themelor për regjistrim në studime të rregullta është suksesi i shkollimit paraprak 
dhe provimi gjegjës i maturës (aty ku është e obligueshme), kualifikuar me 100 
(maksimumi i pikëve). 
 
Kriteret tjera të vecanta për regjistrim në drejtime përkatëse mund të parashihen në 
konkurs. 
 
Neni 7 
 
Komisioni qendror i shpall rezultatet e përgjithshme për kualifikimin e kandidatit në 
Qendrën Informative. 
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KUSHTET PËR REGJISTRIM TË STUDENTËVE NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE 
 
 
Neni 8 
 
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 ekuivalent me studimet trevjeçare (180 ECTS) apo katërvjeçare (240 ECTS). 
 
 
Neni 9 
 
Të drejtë regjistrimi në regjimin e studimeve pasdiplomike të ciklit të dytë, sipas modelit 
4+1, kanë kandidatët, që kanë diplomë (të notrifikuar) universiteti (të ciklit të parë), ose 
ekuivalent me studimet katërvjeçare (240 ECTS). 
 

 
Neni 10 
 
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 
t’a kryejnë me studime vetjake (të udhëzuar nga mësimdhënësit). Lëndët zakonisht 
ofrohen të ejteve dhe të premteve pasdite, si edhe të shtunave, me qëllim që t’ju 
përshtaten kandidatëve që janë në marrëdhënie të rregullt pune.  
 
 
Neni 11 
 
Përparësi gjatë regjistrimit do të kenë studentët, të cilët gjatë studimeve të ciklit të parë 
kanë arritur notën mesatere 8.00 e më lartë. 
 
 
Neni 12 
 
Në rast se në programin përkatës studimor nuk paraqitet numër i mjaftueshëm i 
kandidatëve, atëherë në atë program nuk do të organizohet mësim. 
 
 
Neni 13 
 
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 vendosën 
Komisioni i formuar nga fakulteti përkatës. 
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Neni 14 
 
Kandidati ka të drejtë ankese drejtuar komisionit qendror në afat prej 24 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 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.  
 
Vendimi i komisionit qëndror është i plotëfuqishëm. 
 
Neni 15 
 
Pas kalimit të afateve për shtrimin e kundërshtimeve dhe të zgjidhejs së tyre, Komisioni 
qendror shpall vendimin për pranimin e studentëve, në formë të rang listës 
përfundimtare. 
 
Në bazë të këtij vendim- rang liste bëhet regjistrimi i studentëve. 
 
 
KRITERET PËR REGJISTRIM TË STUDENTËVE NË CIKLIN E TRETË TË STUDIMEVE 
 
Neni 16 
 
Të drejtë regjistrimi kanë kandidatët që kanë arritur notën mesatare 8.00 dhe më lart, 
gjatë studimeve në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve nga lëmi përkatës, ndaras për 
çdo cikël, kandidatë të cilët kanë akumuluar minimum 300 ECTS dhe që janë nga lëmi 
përkatës dhe që kanë publikuar punime shkencore dhe kanë njohje adekuate të gjuhës 
angleze. 
 
Neni 17 
 
Në rastin kur aplikuesi ka përfunduar 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 18 
Kandidatët të cilët plotësojnë kushtet në nenin 16 dhe 17, në rast të numrit më të madh 
të kandidatëve të paraprë me konkurs, do të rangohen sipas kritereve në vijim: 
 
 - 40% nga nota mesatare; ndërsa 
             - 20% nga publikimet shkencore 
             - 20% nga njohja e gjuhëve të huaja 
             - 20% nga intervistimi i kandidatëve  
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Neni 19 
Kandidatët që kanë diplomuar në universitetet jashtë Republikës së Maqedonisë sipas 
Ligjit për arsim të lartë janë të obliguar që ta bëjnë nostrifikimin e diplomës në 
Ministrinë e arsimit dhe shkencës të RM, ku do të kenë edhe ndihmën e Shërbimit 
studentor të universitetit. 
 
Neni 20  
 
Njohja e gjuhëve 
a) Për programet studimore që ofrohen në anglisht, kërkesat 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 të kenë arsim paraprakisht 
të kompletuar në gjuhën angleze. 
b) Prioritet për pranim në programet e ofruara në gjuhët lokale do të kenë 
kandidatët të cilët të paktën njohin një gjuhë të huaj. Dëshmia e njohurive të gjuhëve të 
huaja mund të jetë një certifikatë ndërkombëtare, ose një certifikatë e lëshuar nga 
Qendra e gjuhëve të UEJL-së, ose një diplomë për arsim të kryer më parë në gjuhën e 
huaj përkatëse. 
 
 
DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 
 
Neni 21 
 
Regjistrimi në studime të rregullta dhe me korenspondencë pranë universitet bëhet në 
bazë të konkursit . 
 
Regjimi i studimeve i zgjedhur për studim nga kandidati që në fazën e aplikimit, mbetet 
regjimi i studimeve deri në diplomim, pa mundësi të ndryshimit të tij. 
 
Konkursin e përpilon dhe e publikon administrata e Rektoratit të universitet. 
 
Me anë të Konkursit më konkretisht parashihen kushtet e përgjithshme dhe të vecanta 
për regjistrim të studentëve në vitin e parë të studimeve. 
 
Neni 22 
 
Konkursi përmban: numrin e studentëve sipas fakulteteve dhe programeve të studimit; 
kushtet e regjistrimit; kushtet dhe kriteret për zgjedhjen e kandidatëve; procedurën për 
zbatimin e konkursit; afatet për paraqitjen në konkurs dhe regjistrimit të kandidatëve 
dhe dokumentet e nevojshme për tu llogaritur konkurimi si i ligjshëm. 
 
Neni 23 
 
Kjo Rregullore hyn në fuqi ditën e miratimit nga Senati i universitetit. 


