
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

K  O  N  K  U  R  S 
  
 
 

Për regjistrimin e studentëve në fakultetet e Universitetit të Evropës Juglindore 
për vitin akademik 2012/2013, sipas modelit të cikleve të studimeve 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Në bazë të nenit 108 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 kriteret e regjistrimit në studime në 
Universitetin e Evropës Juglindore dhe vendimit të Senatit të Universitetit të EJL, Këshilli i Rektorit të Universitetit 
të EJL shpall:   
 
 

K  O  N  K  U  R  S  
 

Për regjistrimin e studentëve në vitin e parë të studimeve, të ciklit të parë dhe të dytë, në fakultetet e UEJL-së, 
për vitin akademik 2012/2013. 
 

-I- 
 

STUDENTËT NË CIKLIN E PARË TË STUDIMEVE (TREVJEÇARE DHE KATËRVJEÇARE
1
) 

 
1. Numri i studentëve me studime të rregullta për vitin akademik 2012/2013. 
Në studime të rregullta në këtë vit akademik do të pranohet numri i studentëve sipas strukturës vijuese: 
 

a. Studentë në studime të rregullta në Tetovë 
 

Fakultetet 
Me mësim në 
gjuhën shqipe 

Me mësim në 
gjuhën 
maqedonase 

Me mësim 
në gjuhën 
angleze 

Çmimi i 
studimeve 
(për  
semestër) 

Fakulteti i Drejtësisë: 
- Drejtësi 90 - - 

650 € 
- Kriminalistikë dhe Siguri 60 - - 

Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë: 
- Biznes dhe ekonomi 90 30 - 

900 € - Agrobiznesi 20 - - 

- Turizmi 20 - - 

Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike: 

- Studime të Administrimit Publik 90 30 - 

650 € 
- Shkencat Politike 40 - - 

- Lidershipi dhe Puna me Rininë në 
Shoqëri
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- - 20 

Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore: 

- Shkencat Kompjuterike 90 20 - 900 € 

- Teknologjitë e Informacionit dhe 
Komunikimit (Inxhinieria Kompjuterike) 

20 - - 
 

1000 € 

- Informatika e Biznesit
 

- - 50 

Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit: 

- Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 20  
650 € - Gjuhë dhe Letërsi Angleze - 60 

- Gjuhë dhe Letërsi Gjermane 25 

- Shkencat e Komunikimit 
Ndërkombëtar 

20 - 
- 

 
 
b. Studentë në studime të rregullta në Shkup
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1 Studentët në programet e Drejtësisë, Administrimin e Biznesit, Administrim Publik,Shkenca Politike, Shkencat Kompjuterike, Gjuhë Shqipe, 
Gjuhë Angleze, Gjuhë Gjermane dhe Shkencat e Komunikimit, pas përfundimit të studimeve trevjeçare (që marrin diplomën për përfundimin e 
ciklit të parë të studimeve), nëse dëshirojnë mund të vazhdojnë edhe studimin shtesë njëvjeçar, pas përfundimit të të cilit mund të marrin edhe 
diplomën për përfundimin e ciklit të parë me 240 ECTS kredi – katërvjeçare. 
2 Program që realizohet në bashkëpunim me Universitetin Joncheping – Suedi.  
3 Studentët të cilët do të studiojnë në qytezën universitare, në Shkup, një ditë në javë do të ndjekin mësimin në qytezën universitare, në Tetovë 



 

 

Fakultetet Мe mësim në 
gjuhën shqipe 

Me mësim në 
gjuhën 
maqedonase 

Me mësim në 
gjuhën angleze 

Çmimi i 
studimeve 
(për semestër) 

Fakulteti i Drejtësisë 30 30 - 650 € 

Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë: 

- Biznes dhe ekonomi 30 - - 900 € 

- Sistemet e Informacionit dhe 
Menaxhmenti
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- - 20 
1000€ (UEJL) 
1300€ (UEJL+LSE)
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Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike: 
- Administrimi Publik 25 25 - 650 € 

Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore:  

- Informatika e Biznesit - - 25 1000 € 

Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit: 

- Shkencat e Komunikimit 
Ndërkombëtar 

- 20 
- 

650 € 

 
2.   Numri i studentëve në studimet me korrespondencë  

 
Në fakultetet e UEJL-së, në vitin e parë të studimeve, në vitin 2012/2013, në studime me korrespondencë sipas 
programit në distancë, do të regjistrohet numër i studentëve në masë deri në 30% nga numri i përgjithshëm i 
paraparë me konkursin për studentë të rregullt, sipas programeve studimore: 

 
a. Studime me korrespondencë në Tetovë 

 

Fakultetet Çmimi i studimeve 
(për semestër) 

Fakulteti i Drejtësisë 450 € 

Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë: 
- Biznes dhe Ekonomi 

650 € 

Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike: 
- Studime të Administrimit Publik 
- Shkencat Politike 

450 € 

Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore  
- Shkencat Kompjuterike 

650 € 

Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit 
- Gjuhë dhe Letërsi Angleze 

450 € 

 
b. Studime me korrespondencë në Shkup 

 

 
Studimet me korrespondencë nënkuptojnë studimin e pavarur sipas udhëzimeve dhe standardeve të universitetit. 
Regjimi i studimit është si vijon: 

                                                 
4 Programi studimor zhvillohet në kuadër të bashkëpunimit me Universitetin e Londrës – “London School of Economics” (LSE) – External 
Programe. Bëhet fjalë për konceptin e “diplomës së dyfishtë”, ku studenti pajiset me dy diploma (atë të LSE dhe atë të UEJL). Kushtet e 
regjistrimit janë të parapara në mënyrë të veçantë në konkursin shtesë. Mësimi bëhet në gjuhë angleze.  

Fakultetet Çmimi i studimeve 
(për semestër) 

Fakulteti i Drejtësisë 450 € 

Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë 
- Biznes dhe Ekonomi 

650 € 

Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike 
- Studime të Administrimit Publik 

450 € 

Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit 
-  Shkencat e Komunikimit Ndërkombëtar 

450 € 



 

- studentët në fillim të semestrit mbajnë ligjëratën hyrëse me profesorin e lëndës; 
- lëndët e shkathtësive (si p.sh. gjuha angleze dhe teknologjia e informacionit do të zhvillohen me mësim të 

drejtpërdrejtë, njëherë në dy javë, pas orarit të punës, varësisht nga niveli i paradijeve); 
- duke shfrytëzuar sistemin elektronik të menaxhimit të lëndëve “Libri” (libri.seeu.edu.mk) do të 

udhëzohen për mënyrën e studimit vetanak, me kriteret e vlerësimit, materialin e nevojshëm si dhe me 
mundësinë e pjesëmarrjes në forumin elektronik; 

- në përfundim të semestrit do të organizohet seminar intensiv me profesorët e lëndëve;  
 

VËREJTJE (për seksionin 1 dhe 2): 
- Në rast të paraqitjes së kandidatëve në numër më të madh se numri i paraparë në këtë konkurs dhe të njëjtit 
nëse vlerësohen se i plotësojnë kriteret dhe standardet e kërkuara për regjistrim në UEJL, atëherë Këshilli i Rektorit 
mund të vendosë që të pranojë më së shumti deri në 20% prej tyre nga numri i paraparë me konkurs. 
- Në rast të paraqitjes më pak se 20 kandidatë në programin studimor, Universiteti ruan të drejtën që të mos e 
hapë drejtimin përkatës dhe kandidatëve gjegjës do t’ju ofrojë mundësi që të regjistrohen në ndonjë program 
tjetër studimor. 
- Rregullat e studimit për të gjithë studentët janë të shpallura në “Përmbledhjen e akteve normative për qeverisjen 
dhe regjimin e studimeve”, në ueb faqen e Universitetit. 

 
3. Disa aspekte nga kushtet dhe kriteriumet për regjistrim 

 
Kushtet dhe kriteret për regjistrim të studentëve të rregullt dhe me korrespondencë 
 
 

a. Të drejtë regjistrimi në Universitet kanë kandidatët që kanë kryer arsimin e mesëm katërvjeçar (të 
nostrikifikuar)
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 ose ekuivalentin e tij dhe që kanë kaluar maturën shtetërore.  

b. Në rast se në afatin e parë të regjistrimit nuk është plotësuar numri i paraparë me konkurs, atëherë të 
drejtë regjistrimi në afatin e dytë, përveç atyre që kanë kaluar maturën shtetërore, të cilët kanë përparësi 
për tu regjistruar, kanë edhe kandidatët e gjimnazeve që kanë kaluar maturën shkollore dhe kandidatët 
nga shkollat e mesme profesionale që kanë dhënë provimin përfundimtar.  

c. Kandidatët që kanë kryer arsimin e mesëm katërvjeçar ose ekuivalentin e tij para vitit 2008, kanë të drejtë 
të regjistrohen vetëm në bazë të suksesit të shkollës së mesme. 

d. Kandidatët që kanë kryer arsimin e mesëm katërvjeçar ose ekuivalentin e tij jashtë Republikës së 
Maqedonisë, kanë të drejtë të regjistrohen, bazuar në suksesin e shkollës së mesme, të cilën në ndërkohë 
duhet t’a nostrifikojnë në Ministrinë e arsimit dhe shkencës së Republikës së Maqedonisë. 

e. Vlerësimi i suksesit nga shkolla e mesme dhe matura shtetërore, si dhe matura shkollore për nxënësit në 
gjimnazet e përgjithshme apo provimit përfundimtar për ata që kanë kryer në shkollat profesionale (për 
kandidatët në afatin e dytë të pranimit), shprehet me anë të pikëve. Në bazë të pikëve do bëhet edhe 
renditja e kandidatëve. 

f. Kandidatët regjistrohen si studentë të rregullt apo me korrespondencë me financim të studimeve.  
g. Përparësi gjatë pranimit të studentëve me korrespondencë do kenë kandidatët që kanë status të të 

punësuarit dhe që kanë sukses më të lartë nga shkollimi i mesëm. Të punësuarit duhet të dokumentojnë 
statusin e tyre.  

h. Të gjithë kandidatët do ti nënshtrohen testimit të njohurive nga gjuha angleze. Ky testim, për programet 
që zhvillohen  në gjuhën shqipe dhe  maqedonase, nuk është eliminues , por nevojitet për të përcaktuar 
nivelin e njohjes së gjuhës angleze. Për studimet që zhvillohen në gjuhën angleze, testimi i njohjes së 
gjuhës angleze është eliminues. Kushtet (pikët) e minimale do të shfaqen në ueb faqen e universitetit si 
dhe në materialet plotësuese-udhëzim për tu përgatitur për testim. 

 
Regjimi i studimit 
 
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. 
 
Vlerësimi i suksesit 
 

                                                 
5 Kandidatët që kanë diplomuar në universitete jashtë Republikës së Maqedonisë sipas Ligjit për arsim sipëror janë të obliguar që të bëjnë 
nostrifikimin e diplomës në Ministrinë e Arsimit të RM dhe për të cilën çështje, shërbimet e universitetit do ju ndihmojnë. Për përgjigje eventuale 
negative apo mosdhënies së përgjigjes, kandidatit do t’i  ndërpriten studimet pa asnjë obligim nga UEJL. 



 

Vlerësimi i suksesit do të shprehet me anë të pikëve, respektivisht do të kalkulohet suksesi i shkollës së mesme dhe 
provimi i maturës. Vlerësimi i këtyre dijeve do të bëhet sipas dy kritereve: 
- suksesi i treguar në shkollën e mesme (gjimnaz apo shkollimin e mesëm profesional) dhe  
- suksesi i treguar në provimin e maturës. 
  
4. Afatet e paraqitjes dhe regjistrimit 
 
Paraqitja e kandidatëve në afatin e parë në periudhën 16 prill 2012 deri 25 gusht 2012, në afatin e dytë nga 30 
gusht 2012 deri 10 shtator 2012, ndërsa në afatin e tretë të regjistrimit paraqitja e kandidatëve mund te bëhet 
nga data 13 shtator 2012 dhe do zgjasë deri në 28 shtator 2012.  
Kandidatët duhet të sjellin dokumentacionin e përshkruar më poshtë dhe atë: pikën 1, 2, 3 (për ato që është e 
aplikueshme), 4 (vetëm dëftesat e tre viteve të përfunduara), 6 dhe 7. 
 
Regjistrimi i këtyre kandidatëve zyrtarizohet pas kompletimit të dokumentacionit. 
  
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 pikën III, në ndërtesën 802, në qytezën universitare 
ose nëpërmjet postës, në adresën:  
      Universiteti i Evropës Juglindore  
     Rr. Ilindenit pn 
     1220 Tetovë, Maqedoni 

  Telefonat e kontaktit:  044356 091; 044 356 188;   
 
 
Dokumentet për paraqitje në konkurs dhe regjistrim për të gjithë kandidatët 
 
      Të gjithë studentët duhet të dorëzojnë dokumentacionin e poshtëpërmendur për të aplikuar për  
      vitin akademik 2012/2013: 
 
      1. Formularin e plotësuar (i cili mund të merret në zyrat e Universitetit ose në web 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 

 
       2. Biografi e shkurtër në formë eseje ose letërinteresimi. Në këtë ese duhet të përmenden arsyet pse studenti 
aplikon në Universitetin e EJL dhe çka pret ai. Eseja duhet të shkruhet në bazë të aftësive të të shprehurit që 
paraqet mundësinë për ese konciz dhe origjinal, që do të shpalosë aspekte të caktuara të karakteristikave të 
personalitetit të studentit, biografinë e tij ose interesimet e tij. 
       3. Diploma origjinale për kryerjen e arsimit të mesëm (për studentët që kanë kryer shkollimin e mesëm para 
vitit 2008 apo në shtet jashtë Republikës së Maqedonisë). 
       4.  Dëftesat origjinale nga të gjitha vitet (ose kopje të verifikuara në noter).  
       5. Vërtetimin për rezultatet nga matura shtetërore, gjegjësisht matura shkollore apo provimi përfundimtar. 
       6. Çertifikatë e datëlindjes. 
       7. Fotokopje e letërnjoftimit ose e pasaportës. 
 
 

-II- 
 
 

REGJISTRIMI I STUDENTËVE NË CIKLIN E DYTË PËR VITIN AKADEMIK 2012/2013 

 

1. Regjistrimin e studentëve në studimet e ciklit të dytë (pasdiplomike) dyvjeçare, sipas modelit 3+2, në 
fakultetet e UEJL-së, për vitin akademik 2012/2013 

http://www.seeu.edu.mk/


 

 

Programet studimore në Tetovë 

Programet studimore dyvjeçare të ciklit të dytë (studimet pasdiplomike), që ofrohen për vitin akademik 
2012/2013, në fakultetet e UEJL-së, në Tetovë, janë si vijon: 

 

Fakultetet 
Nr. i studentëve  

Çmimi i studimeve 
(për semestër) 

Fakulteti i Drejtësisë: 

- E Drejta Penale 60 

900 € - E Drejta Civile 30  

- Studimet e Sigurisë 20 

Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë  (drejtimet): 

- Financa dhe Kontabilitet 50 

900 € 
- Menaxhment 50 

- Marketing 30 

- Ndërmarrësia dhe Zhvillimi Ekonomik Lokal 15 

- Administrimi i Biznesit (MBA)
6
 15 1000  

Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike: 

- Studime të Administrimit Publik 25 900 € 

- Shkencat Politike 30  

Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore: 

- Menaxhimi me Bazat e të Dhënave 20 900 € 

Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit: 

- Mësimdhënia e Gjuhës Angleze 60 

900 € 
- Studimet e Gjermanishtes 15 

- Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 15 

- Menaxhimi dhe Udhëheqja e Arsimit 15 

 

Programet studimore në Shkup
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Programet studimore dyvjeçare të ciklit të dytë (studimet pasdiplomike), që ofrohen për vitin akademik 
2012/2013, në fakultetet e UEJL-së, në Shkup, janë si vijon: 
 

Fakultetet 
Nr. i studentëve  

Çmimi i studimeve 
(për semestër) 

Fakulteti i Drejtësisë: 

- E Drejta Ndërkombëtare 20 900 € 

Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike: 

- Studime për Diplomaci 
- Zhvillimi i shoqërisë civile 

25 
20 

900 € 

Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore: 

- Informatika e Biznesit 30 900 € 

Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit: 

- Marrëdhëniet me Publikun dhe Komunikimi i 
Marketingut 

25 900 € 

 
- Në rast të paraqitjes së më pak se 15 kandidatëve në programin studimor, Universiteti ruan të drejtën që të mos 
e hapë drejtimin përkatës dhe kandidatëve gjegjës do t’ju ofrojë mundësi që të regjistrohen në ndonjë program 
tjetër studimor. 

                                                 
6  Master of Business Administration (MBA) – realizohet në bashkëpunim me Kelley School of Business (KSB) - Universiteti i Indianës, SHBA, e 
ranguar në TOP 10 MBA programet në SHBA (http://kelley.iu.edu/about/rankings.htm). Përveç diplomës së magjistraturës UEJL, studentët 
pajisen edhe me Çertifikatë specializimi nga KSB. Një semestër realizohet në tërësi nga mësimdhënës të KSB nëpërmjet programit të tyre on-line 
Kelley Direct. 
7 Studentet të cilët do të studiojnë në qytezën universitare, në Shkup, një ditë në javë do të ndjekin mësimin në qytezën universitare, në Tetovë 



 

2. Regjistrimi i studentëve në studimet e ciklit të dytë (pasdiplomike) njëvjeçare (dysemestrale), sipas modelit 
4+1, në fakultetet e UEJL-së, për vitin akademik 2012/2013 

Programet studimore në Tetovë 

Programet studimore njëvjeçare (dy semestra) të ciklit të dytë (studimet pasdiplomike), që ofrohen për vitin 
akademik 2012/2013, në fakultetet e UEJL-së, në Tetovë, janë si vijon: 

 

Fakultetet 
Nr. i studentëve  

Çmimi i studimeve 
(për semestër) 

Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë: 

- Financë 25 
900 € 

- Menaxhment 25 

Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike: 

- Studime për Diplomaci 30 900 € 

Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore: 

- Zhvillimi i Softuerit dhe Aplikacioneve
8
  20 900 € 

 
Programet studimore në Shkup
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Programet studimore njëvjeçare (dy semestra) të ciklit të dytë (studimet pasdiplomike), që ofrohen për vitin 
akademik 2012/2013, në fakultetet e UEJL-së, në Shkup, janë si vijon: 
 

Fakultetet 
Nr. i studentëve  

Çmimi i studimeve 
(për semestër) 

Fakulteti i Drejtësisë: 

- E Drejta Penale 25 900 € 

 
- Në rast të paraqitjes më pak se 15 kandidatë në programin studimor, Universiteti ruan të drejtën që të mos e 
hapë drejtimin përkatës dhe kandidatëve gjegjës do t’ju ofrojë mundësi që të regjistrohen në ndonjë program 
tjetër studimor. 

-III- 
 

REGJISTRIMI I STUDENTËVE SIPAS SISTEMIT “ON-LINE
10

” 

 

Programet studimore, që ofrohen për vitin akademik 2012/2013, në fakultetet e UEJL-së, sipas sistemit “ON-LINE”, 
janë si vijon: 

 

Fakultetet 
Nr. i studentëve  

Çmimi i studimeve 
(për semestër) 

Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore: 

Cikli i parë - Shkencat kompjuterike 20 650 € 

Cikli i dytë - Informatika e Biznesit 20 650 € 

Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit: 

Cikli i dytë - Mësimdhënia e Gjuhës Angleze 20 650 € 

 
Të gjithë shërbimet në këtë program unik do të jenë “ON-LINE” deri në marrjen e diplomës. Më tepër informata 
për realizimin e këtij programi mund të gjeni në ueb faqen e universitetit. 
 

Njohja e gjuhëve 

Të gjitha programet studimore, në të dy konkurset për ciklin e dytë të studimeve pasdiplomike (sipas modelit 
dyvjeçar dhe atij njëvjeçar), ofrohen në gjuhën shqipe dhe në gjuhën maqedonase, përveç programeve të shënuara 

                                                 
8 Mësimi bëhet në gjuhën angleze 
9 Studentet të cilët do të studiojnë në qytezën universitare, në Shkup, një ditë në javë do të ndjekin mësimin në qytezën universitare, në Tetovë 
10 Mësimi do të zhvillohet në gjuhën angleze 



 

që do të zhvillohen vetëm në gjuhën angleze. Megjithatë Universiteti e ruan të drejtën e zhvillimit të pjesëve të 
ligjëratave apo lëndëve në gjuhën angleze, prandaj njohja e gjuhës shqipe, maqedonase dhe angleze është e 
nevojshme, kurse njohja e së paku dy nga gjuhët e përmendura në nivel akademik, është e obligueshme.  

Për programet që zhvillohen në gjuhë angleze do të organizohet testim përkatës për njohjen e nivelit të gjuhës 
angleze. Minimumi i pikëve është kusht i domosdoshëm për pranim në këto programe. Kushtet dhe materialet për 
përgatitjen e testimit pranues nga gjuha angleze mund ti gjeni në ueb faqen e universitetit. 

 

Kushtet dhe kriteret për regjistrim të studentëve të rregullt   

1. Të drejtë regjistrimi në regjimin e studimeve pasdiplomike të ciklit të dytë, sipas modelit 3+2 (dyvjeçare) kanë 
kandidatët, që kanë diplomë (të nostrifikuar)

11
 universiteti (të ciklit të parë), ose ekuivalente me studimet 

trevjeçare (180 ECTS kredi) apo katërvjeçare (240 ECTS). 

2. Të drejtë regjistrimi në regjimin e studimeve pasdiplomike të ciklit të dytë, sipas modelit 4+1 (njëvjeçar), kanë 
kandidatët, që kanë diplomë (të nostrifikuar) universiteti (të ciklit të parë), ose ekuivalente me studimet 
katërvjeçare (240 ECTS kredi). 

3. Lëndët do të jenë të rregullta dhe modulare sipas sistemit: 50% e plan-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 e rregullta, zakonisht ofrohen çdo të dytën javë pas orës 16:00, ndërsa të shtunën nga ora 
8:00, me qëllim që t’ju përshtaten kandidatëve që janë në marrëdhënie të rregullt pune. Ndërkaq,  në rastet e 
lëndëve modulare (kur kemi profesorë të huaj), ligjëratat mund të jenë intensive.  

4. Përparësi do të kenë studentët, të cilët gjatë studimeve të ciklit të parë kanë arritur notën mesatare 8.00 e më 
lartë.  

5. Në rast se në programin përkatës studimor nuk paraqitet numër i mjaftueshëm i kandidatëve, atëherë në atë 
program nuk do të organizohet mësim.  

6. 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. 

 

Afatet e paraqitjes dhe regjistrimit për studimet e ciklit të dytë (pasdiplomike) dyvjeçare, sipas modeleve 3+2 
dhe 4+1 
 
Paraqitja e kandidatëve me dokumentacionin përkatës të definuar në kushtet e konkursit do të bëhet prej  
14 qershor deri më 14 shtator 2012. 
 
Të drejtë paraqitjeje kanë të gjithë kandidatët që i përmbushin kushtet e parapara me konkurs. 

Për informata më të hollësishme kontaktoni Zyrën për studime pasuniversitare  
Rr. Ilindenit pn 
1220 Tetovë, Maqedoni 
Telefoni për kontakt: +389 044 356 188 

                                                 
11 Kandidatët që kanë diplomuar në universitete jashtë Republikës së Maqedonisë sipas Ligjit për arsim sipëror janë të obliguar që të bëjnë 
nostrifikimin e diplomës në Ministrinë e Arsimit të RM dhe për të cilën çështje, shërbimet e universitetit do ju ndihmojnë. Për përgjigje eventuale 
negative apo mosdhënies së përgjigjes, kandidatit do t’i  ndërpriten studimet pa asnjë obligim nga UEJL. 


