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Hyrje  
Ky udhëzues ofron udhëzime dhe standarde specifike, të hartuara si një mjet referimi 

për përdorimin e drejtë të brendit/markës së Universitetit të Evropës Juglindore (UEJL). I 
konfirmuar dhe miratuar nga Menaxhmenti i Universitetit në dhjetor 2019, Identiteti vizual 
u zhvillua nga Zyra për Marketing dhe Promovim, në përputhshmëri me standardet për 
brendim dhe në konsultime me fakultetet, stafin, studentët dhe alumnin.  

Udhëzuesi mund të shkarkohet nga ueb faqja e universietit, në linkun; 
www.seeu.edu.mk/identity, ndërsa informatat më të hollësishme në lidhje me përdorimin e 
drejtë të elementëve të brendit ose të identitetit vizual të UEJL-së, mund të merren në Zyrën 
për Marketing dhe Promovim: proffice@seeu.edu.mk. 

Emblema e Universitetit 
Emblema e Universitetit të Evropës Juglindore (SEEU) është 

miratuar për përdorim në dokumentet zyrtare të universitetit, duke 
përfshirë diplomat, ftesat dhe botimet formale.  

Emblema ka përdorim shumë të kufizuar dhe nuk duhet të përdoret 
për ndonjë qëllim tjetër.   

Leja për përdorimin e emblemës, duhet të kërkohet paraprakisht 
nga Zyra për Marketing dhe Promovim. 

Logoja e Universitetit  
Universiteti i Evropës Juglindore, si shenjë vizuale të saj, ka miratuar disa versione të 

logos: logon primare, sekondare dhe atë terciare. 

Logoja primare  
Logoja primare është e përbërë nga 

rrethi me shenjën dhe nga teksti i pozicionuar 
në të djathtë të shenjës.  

Logoja primare nuk duhet të jetë më e 
vogël se 50 mm me 10 mm. 

Ngjyra e sfondit duhet të jetë vetëm e 
bardhë.  

Rrethi me shenjën nuk duhet të përdoret si grafik i pavarur. 
Gjatë ndryshimit të madhësisë së logos, duhet t’i kushtohet kujdes ruajtjes së 

proporcionalitetit të përmasave. 

Logoja sekondare 
Logoja sekondare është e përbërë nga rrethi me 

shenjën dhe nga teksti i pozicionuar nën to. 
Logoja sekondare nuk duhet të jetë më e vogël 

se 40 mm me 20 mm. 
Ngjyra e sfondit duhet të jetë vetëm e bardhë.  

http://www.seeu.edu.mk/identity
mailto:proffice@seeu.edu.mk
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Rrethi me shenjën nuk duhet të përdoret si grafik i pavarur. 
Gjatë ndryshimit të madhësisë së logos, duhet t’i kushtohet kujdes ruajtjes së 

proporcionalitetit të përmasave. 

Logoja terciare 
Logoja terciare përbëhet nga rrethi dhe akronimet e Universitetit, 

brenda rrethit.  
Standardet e përdorimit të logos terciare janë të njëjta si ato të logos 

primare dhe sekondare. 
Logoja terciare duhet të përdoret vetëm kur: 

- është e kufizuar hapësira për vendosjen e logos 
- versioni primar dhe ai sekondar i logos nuk janë të përshtatshëm për disa lloje 

specifike të shtypit, siç janë: shtypi në tekstil, mbishkrime me shkronja të vogla me 
vinil, pozicione të papërshtatshme për logot kryesore në web, TV etj.  
Logoja terciare nuk duhet të shfaqet më e vogël se 10 mm me 10 mm.  
Opsionale: Nëse përdoret logoja terciare, sa herë që të jetë e mundur duhet të 

përfshihet identifikuesi (Universiteti i Evropës Juglindore).  
Vërejtje: Gjithmonë të merret parasysh se logoja terciare përdoret vetëm në raste të 

pamundësisë së përdorimit të logos primare dhe sekondare. 

Riprodhimi i logos 
Logoja e Universitetit të Evropës Juglindore është në dispozicion në kombinime të 

ndryshme.  
Shembujt e mëposhtëm tregojnë se si duhet përdorur logon siç duhet, varësisht nga 

lloji i shërbimit. 
• Sfondi i logos njëngjyrëshe duhet të jetë:  

o i bardhë 
o i zi. 

• Sfondi i logos dyngjyrëshe duhet të jetë:  
o i bardhë 
o Cyan. 

• Sfondi i logos inverze duhet të jetë: 
o  i zi. 
o 100% Cyan.  

• Sfondet tjera të logos.  
o Nëse në sfond ka fotografi, atëherë fotografia duhet të zbutet, ashtu që logoja të 

shihet qartë. 
o Sfondet me ngjyra të ndritshme duhet të jenë mjaft të ndritshme, që të jenë të 

lexueshme pjesët e zeza dhe të kaltra të logos. 
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Hapësira e pastër 
Gjatë përdorimit të logos primare, sekondare ose të asaj terciare, hapësira anash 

grafikut (margjinat) duhet të jetë së paku 5 mm, me qëllim që të mos përzihet me tekstin apo 
me imazhet dhe elementet tjera grafike të materialit përkatës. 

 

Përdorime të papranueshme 
Logot primare dhe sekondare mund të shfaqen vetëm në njyrën e zezë dhe cyan (dhe 

kombinimet e këtyre ngjyrave për rastet e logove inverze dhe të logove me një apo dy ngjyra).  
Është shumë e rëndësishme që logoja të shfaqet gjithmonë në mënyrë të saktë. Kjo 

përfshin përdorimin e fontit (Cambria) dhe ngjyrës (e zezë dhe Cyan) si dhe pozicionimin e 
drejtë të të gjithë elementeve. 

• Nuk guxon të shtrembërohet (deformohet) asnjë pjesë e logos 
• Nuk guxon të pritet asnjë pjesë e logos 
• Logoja nuk duhet të rrotullohet 
• Nuk duhet të korrigjohen pjesët përbërëse të logos 
• Në përbërje të logos nuk duhet futur (shtuar) simbole ose grafika të tjera të pa aprovuara 
• Gjatë nënshkrimit në postën elektronike, nuk duhet përdorur rrethi i logos 
• Logoja primare nuk duhet përdorur nën dimensionet 50 mm me 10 mm 
• Logoja sekondare nuk duhet përdorur nën dimensionet 40 mm me 20 mm 
• Logoja terciare nuk duhet përdorur nën dimensionet 10 mm me 10 mm. 
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Slogani i UEJL-së  
Slogani i Universitetit (aktualisht është “Bringing knowledge to life /Jetëso dijen 

tënde”), duhet të shfaqet gjithmonë në tërësinë e tij dhe preferohet të paraqitet në faqen e 
parë, bashkë me logon kryesore.  

Slogani nuk duhet të modifikohet apo të ndryshohet. 
Ashtu si logoja edhe slogani mund të paraqitet si fotografi inverze. Grafiku inverz i 

sloganit është njëngjyrësh dhe mund të paraqitet në ngjyrën cyan (30-70)% dhe të bardhë. 
Versioni inverz i sloganit përdoret në rastet, kur grafiku i sloganit vendoset mbi sfond 

me ngjyra të errëta.  
Pozita e preferuar e vendosjes së sloganit është ajo menjëherë nën logon kryesore, 

mirëpo varësisht nga dizajni, slogani mund të lëvizë nëpër pozita të ndryshme të faqes. 

Përmasat e grafikut të sloganit  
Grafiku i sloganit nuk duhet të duket më i vogël se 32 mm me 10 mm, (Amazing 

Grotesk, 7 pt). Ndryshimi i përmasave duhet të jetë proporcional, me qëllim që të mos 
deformohet grafiku. 

Vendosja e Logos së Universitetit 
Aplikimi i logos në materialet e printuara 

Vendosja e logos së Universitetit të Evropës Juglindore në materialet e shtypura është 
e nevojshme për të ruajtur bredin e UEJL-së dhe për ta mbajtur konstante prezencën në 
publik. Në materialet e shtypura, pozicionimi i logos duhet të jetë: 

• Për kopertinën e përparme 
o Lart majtas (e preferuar), ose lart në qendër  

• Për kopertinën e pasme 
o Gjysma ose pjesa e poshtme e faqes (logoja dhe adresa nën të) 

Përdorimi i logos në materialet e printuara duhet të bëhet sipas standardeve të 
lartpërmendura. 
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Dizajni i kopertinës së punimeve të magjistraturës dhe 
doktoratës  
Kopertina e punimeve të magjistraturës 

Ngjyra e kopertinës duhet të jetë e kaltër e errët, shkronjat duhet të jenë me ngjyrë 
argjendi dhe font “Calibri”, si dhe duhet të shtypen në teknikën "sito". 

Kopertina e punimeve të doktoratës  
Ngjyra e kopertinës duhet të jetë bordo, shkronjat duhet të jenë me ngjyrë argjendi dhe 

font “Calibri”, si dhe duhet të shtypen në teknikën "sito". 
 

Ballina e magjistraturës Ballina e doktoratës 
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Paleta e Ngjyrave 
Ngjyrat primare 

Ngjyrat primare të Universitetit të Evropës Juglindore janë Cyan (100% dhe 50%) dhe 
e zezë. 

Për shtyp  

 

Digjitale 
Pantone Proces katërngjyrësh Për përdorim në ueb dhe video 
Proces Cyan C C-100 M-0 Y-0 K-0 R-0   G-174   B-239; HEX # 00aeef 
Proces Cyan C C-50 M-0 Y-0 K-0 R-109   G-207   B-246; HEX # 6dcff6 
Proces Black C C-0 M-0 Y-0 K-100 R-35   G-31   B-32; HEX # 231f20 
Proces Black C C-0 M-0 Y-0  K-50 R-147   G-149   B-152; HEX # 939598 

Tipografia  
Llojet zyrtare të shkronjave (fontit) të UEJL-së për materialet e shtypura janë Cambria 

dhe Calibri. 
Rekomandohet përdorimi i fontit Cambria Bold për titujt, por mund të përdoret edhe 

Calibri Bold. Për brendinë e tekstit, rekomandohet Cambria Normal 11 pt ose Calibri 12 pt. Në 
raste të teksteve të shkurtra mund të përdoren deri në 8, respektivisht 9 pt. 

Modelet e gatshme për prezantim të Universitetit 
Sllajdet PowerPoint ... 

       

Të dhënat personale në e-mail 
Të dhënat bazë në e-mail duhet të përfshijnë: emrin dhe 

mbiemrin, titullin, departamentin, adresat postare dhe fizike, 
numrin e telefonit të zyrës, faksin dhe ueb faqen e UEJL-së, ose një 
link me departamentin apo ueb faqen e qendrës.  

Citatet, sloganet e tjera, grafika dhe sfondet nuk duhet të 
përfshihen në këto të dhëna.  
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Bashkëbrendimi  
Njësitë akademike dhe identifikuesit e mbështetjes 

Krijimi i logove dhe shenjave identifikuese të bashkëbrenduara për njësitë akademike 
apo administrative, duhet të bëhen në koordinim me Zyrën për Marketing dhe Promovim. 

Njësitë akademike dhe ato administrative, logon kryesore të universitetit, e përdorin 
si logon e tyre primare. Ata mund të shtojnë ndonjë shenjë identifikuese për njësinë e tyre. 
Emërtimet e qendrave, departamenteve apo të fakulteteve duhet të qëndrojnë nën logon e 
universitetit, ose anash. 

Madhësia e shenjës indentifikuese të qendrave, institucioneve apo fakulteteve duhet 
të jetë më e vogël se ajo e logos së universitetit.  

Subjektet dhe organizatat e studentëve 
Nën-njësitë e aktiviteteve studentore lejohen të krijojnë elemente identifikuese të 

tyre, por përdorimi i tyre në materialet promovuese duhet të realizohet sipas standardeve të 
stilit të identitetit. 


