
 
 
Në bazë të nenit 174, paragrafi 2, të Ligjit për arsimin e lartë (Fletorja zyrtare e R. 
Maqedonisë, nr. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009,  99/2009, 115/2010, 17/2011 dhe 
51/2011), Rregullores për fitimin e shkallës doktor shkencash në Universitetin e Evropës 
Juglindore, Këshilli i rektorit të Universitetit të EJL-së më 23.08.2011 shpall: 
 

Thirrje për aplikim 

 
Për regjistrimin e studentëve për fitimin e thirrjes shkencore doktor shkencash 

sipas sistemit mentorial  
 
1. Dispozita të përgjithshme 

● Numri i studentëve sipas sistemit mentorial përcaktohet në bazë të 
mentorëve që janë në dispozicion - 30 studentë. 

● Studentët regjistrohen në fushat për të cilët ekzistojnë programet e 
akredituara në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve në UEJL. 

 
2. Kushtet dhe kriteret për regjistrim  
 

● Të drejtë regjistrimi  kanë kandidatët, që kanë  fituar thirjen shkencore magjistër në 
përputhje me  përcaktimete e Ligjit per Arsim sipëror („Gazeta Zyrtare e RM“ Nr. 
64/2000 dhe 49/2003); 

● Dëshmi për njohjen e gjuhës angleze (TOEFL IBT – rezultat i përgjithshëm minimal 
70; TOEFL - 520 ose IELTS – 5.5)1; 

 
3. Dokumentet e nevojshme 
 

● Fletparaqitja 
● Biografia duke përfshirë edhe listën e punimeve të publikuara; 
● Kërkesa që duhet të përmbajë fushën e studimeve ku do të trajtohet disertacioni dhe 

të dhëna për hulumtimin e synuar. 
● Letër motivimi  
● Certifikata e njohjes së gjuhës angleze 
● Letërnjoftimi  
● Diploma e magjistraturës (e nostrifikuar për diplomat jashtë Republikës së 

Maqedonisë). 

                                                           

1 Për dorëzimin e tezës së doktoraturës në lëmin e gjuhës dhe letërsisë shqipe dhe gjuhës dhe letërsisë gjermane, 

nuk ka kërkesa për njohjen e gjuhës angleze.Paraqitja e certifikatës për provimin e dhënë TOEFL, nuk vlenë për 

kandidatët që kanë përfunduar një master program  në gjuhën angleze në një universitet të huaj. 

 
 



 
4. Afatet e paraqitjes dhe regjistrimi 

 
● Paraqitja e kandidatëve me dokumentacionin përkatës të definuar në kushtet e 

konkursit do të bëhet nga 15.09.2011 deri më 15.11.2011. 
● Të drejtë paraqitjeje kanë të gjithë kandidatët që i plotësojnë kushtet e parapara me 

konkurs. 
● Për informata më të hollësishme kontaktoni Zyrën për studime të ciklit të tretë 

(h.jashari@seeu.edu.mk); 
● Rezultatet e konkursit do të shpallen nga Komisioni Qëndror i Universitetit më së 

voni deri më 15.12.2011. 
 
5. Pagesa 
 

● Çmimi i tërësishëm është 7.000 Euro. 
● Universiteti do të përgatisë udhëzim të veçantë për dinamikën e pagesës. 

 
6. Kushtet e tjera 
 
Te  drejtë regjistrim do të kenë studentët, të cilët gjatë studimeve të ciklit të parë dhe të 
dytë kanë arritur notën mesatare 8.00 e më lartë, janë të fushës përkatëse, kanë publikime 
shkencore dhe kanë njohuri adekuate të gjuhës angleze. 
 
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 thirjes shkencore të  ciklit të tretë në të cilin 
konkurron, atëherë për kushtet eventuale  plotësuese të përshtatjes së njohurive paraprake 
për regjistrim të programit do të vendosë komisioni i formuar nga fakulteti përkatës. 
 
Kandidatët të cilët kanë përfunduar studimet e ciklit të parë dhe të dytë në UEJL nuk kanë të 
drejtë konkurrimi. 
 

Kandidatët që kanë diplomuar në universitetet jashtë Republikës së Maqedonisë sipas Ligjit 
për arsim të lartë janë të obliguar që të bëjnë nostrifikimin e diplomës në Ministrinë e 
Arsimit të RM, ku do të kenë edhe ndihmën e shërbimeve admnistrativë nga zyra e regjistrit 
shërbimeve të universitetit. Në rast të përgjigjes eventuale negative apo mosdhënies së 
përgjigjes, kandidatit do t’i ndërpriten studimet pa asnjë obligim nga UEJL. 
 
7. Përkrahje financiare 
- Për kandidatët që kanë sukses nga studimet e ciklit të parë – notë mesatare mbi 9,00 dhe 
në ciklin e dytë – mbi 9,00 (e ekuivalentuar sipas sistemit 5-10) ofrohet përkrahje financiare 
në shumë prej 50% të çmimit të kushtimit të studimeve. 
 
8. 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 në ndërtesën 802, Zyra e 
pranimit, në qytezën universitare 
ose nëpërmjet postës, në adresën: 
Universiteti i Evropës Juglindore 
Rr. Ilindenit pn 
1200 Tetovë, Maqedoni 
Telefonat e kontaktit: 044 356 086  
 
9. Dokumentet për paraqitje në konkurs dhe regjistrim për të gjithë kandidatët 
 
Të gjithë studentët duhet t’i dorëzojnë këto dokumente për të aplikuar për vitin akademik 
2011/2012: 
1. Formularin e plotësuar (i cili mund të merret në zyrat e Universitetit ose në ueb-faqen 
zyrtare të Universitetit www.seeu.edu.mk) dhe fletëpagesën (PP10), në shumë prej 1500 
denarë, në adresën: 
STOPANSKA BANKA 
Llogaria rrjedhëse: 200-0008775390-10 
Numri tatimor: 4028003134292 

 

 

 


