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ATEHIII4JA 3A KBAJII4TET BO BI4COKOTO ODPA3OBAHI4E
nËpußr.il(Â L, h,rÂQ[,ÐONrsËi Siì VËnIU]'
AGJENCIA PËR CILËSI NË ARSIMIN E LARTË

Kejflur'rwrap Bnaxor 4, II cnpat
I{emap, Cxonje
Tell.02/3220509

Bps ocuona Ha qJIeH 145 cras (6) n uleu
227 oÄ 3anoHor 3a Bl{coKoro o6pa3oBaul4e

(,,Cnyx6eu BecHpIK Ha Peny6[ørca Mane¡ouøja"
6p. 82118 ø ,,Cryx6eH BecHI4K Ha Peny6røKa
CenepHa Mare¿oHøja" 6p.I 5 4 I I9), ÀøpeKropor Ha

Areuqøjara 3a KB¿uII,ITer Bo BøcoKoro

o6pasoBaHøe, ÄoHece

PEIIIEHITE
3a rroqeron co pa6ora cryÃIrcnarâ rlporpaMa oÄ

BTOp TIHKJIyC Hâ AKAÄeMCKH Cry.qHH -
rrocrÀHrrJroMcnn cryÃHlr (120 EKTC) no

,r3eJreHa enoHotruja H oÀp)ICJIITB parnoj" na
(Þarcyrrer 3a 6r3HHc u enouo*rnja lrpr

VHnneprnrer Ha Jyro[croqua Enpoua - Teroeo

1. Co osa perleuue ce yrBpÄyBa ÄeKa ce

rrcrroJrHeTr4 ycJIoBøTe 3A noqeToK co pa6oTa Ha

cryÄr4cKara rrporpaMa oÄ Brop l¡øKnyc Ha

aKaÀeMcKr,r cryÃvfi4 - IOCrÃI,IIJIOMCKI4 CryÃI4ø (120
EKTC) no ,,3eneHa exoHotrløja ø oÃplKJIIìB

pasnoj" Ha OaKyrrer 3a 6I43HLIc pI eKoHoMI4ja ttpu
YHnneprører Ha Jyroøcrovua Enpona - TeroBo.

2. Osa peIxeHLIe BJIeryBa Bo cIlJIa co

ÄeHoT HA ÀOHeoyBalbe.

O6pa3roã(eHI{e
llo ¿o6ønarre Ha PeureHøe 3a

axpe¿øraqøj a 6p.08-406/l 1 o¿ 12.05.2021 roÃøHa

oÃ, crpaHa Ha O¡6opor 3a arpe¡øraqøja Ha

BrrcoKoro o6pasonauøe, VHønepsnrer Ha

JyroøcrouHa Enpona - Teroso ce o6parø co

6apane 6p.03-1116 ot, 26.05.2021 roÄI'IHa, Äo

AreHqøjara 3a KBaJIIITeT Bo BllcoKoro
o6pa:onauøe, no,4 HaIII 6p. 08-52611 oÃ

27.05.202I roÃplHa, 3a yrBpÄyBarbe Ha ycJIoBI'Ire

3a noqeroK co pa6ora Ha cryÃI,IcKara nporpaMa oÄ

Brop r{øKilyc Ha aKaÄeMcKø clyÃktþl

rrocrÃr4rrJroMcKl4 cryÄI,II4 (120 EKTC) ro ,,3ereHa
eroHouøja 14 oÄpxJIøB pa3Boj" ua @arylrer sa

Lê ç

* _ .û_1.. o+ -. L/ r ,.,^.t,i
Mbi bazë të nenit 145 pamgrøfi (6) dhe

neni 227 të Ligjit për arsim të lartë ("Gazeta
zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.82l18 dhe

"Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së

Veriut" nr.l54ll9), drejtori i Agjencisë për Cilësi
në Arsimin e Lartë, sjell

AKTVENDIM
për fillimin me punö të programit studimor të
ciklit të dytë të studimeve akademike - studime
pasdiplomike (120 SETK) nga 'rEkonomia e

gielbërt dhe zhvillimi i qëndrueshëm" në

Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë pranë
Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë

l. Me këtë Aktvendim përcaktohet se janë

plotësuar kushtet për fillim me punë të programit
studimor të ciklit të dytë të studimeve akademike -

studime pasdiplomike (120 SETK) nga

"Ekonomia e gjelbðrt dhe zhvillimi i
qëndrueshëm" në Fakultetin e Biznesit dhe

Ekonomisë pranë Universitetit të Evropës

Juglindore - Tetovë.
2. Ky Aktvendim hyn në fuqi në ditën e

miratimit te tij.

Arsyetim

Pas marrjes së Aktvendimit për akreditim
nr.08-406/11 të datës 12.05.2021 rLga ana e Bordit
për Akreditim të Arsimit të Lartë, Universiteti i

Evropës Juglindore - Tetovë i drejtohet, me

kërkesë nr. 03-1116 të datës 26.05.2021, Agjencisë
për Cilësi në Arsimin e Lartë, me numrin tonë 08-

52611 të datës 27.05.2021, për përcaktimin e

kushteve për fillimin me punë të programit

studimor të ciklit të dytë të studimeve akademike -

studime pasdiplomike (120 SETK) nga "Ekonomia
e gjelbërt dhe zhvillimi i qëndrueshëm" në

Fakultetin e Biznesit dhsEkonomisë pranë

Dimitar Vlahov 4, kati II
Qendër, Shkup
Tel.02/3220509 .\

i,l



P[.lJyË Jt X KA CrìB$prLA Ì\.IAr(f:,/lOt{ rI f ÄATEHTIT4IA 3A KBAJrr4rEr Bo dr4cõi¿òro orposoBAHrfE
nEpull¡,tr(A E t\4AQüDONISE Sii vl]r{lu.r
AGTENcTA pËn qinsr ñtarisiúiñ iiorn

sa 6øguøc ø eroHouuj a rpu Vuønepsører uaJyroøcrouHa Eupona _ feronå-
,{øpercropor ua Areuqøjara 3a KBaJrr.rrer

::-løcoKoro o6pasoaaHrìe, co perueHøe 6p.0g_526/2 0t 03.06.2021.o4rnâ, 0"ñ;p;'K onmcøja3a yTBpAyBAlbe Ha øcnoJrHeTocTa ,,a'ycnourre aaflor{eroK co paõora 
"u ."y¿rrnurã nporpaMa

HaBeÄeHa Bo Tor{Ka I Ha ona perxeuøe.
Kouucujam, Ha ÄeH 15.05.2021 roÀøH4

r¿3Bprrrø yBLrÃ, ø r.r3rorBtr Øsnerumj 6p, 0g_526/3oL 21.06.2021 roÀøHa, KaÀe e HaBeÀeHo ÄeKa sacryÀIlcKara rporpaMa oÄ Brop qr,rKJryc HAaKaÀeMcKø cryÃøø _ rocrÄønJror.n" ,ry¿rø (120EKTC) no ,,3eJlena ,er<ouovøja rì oÄpxJrrìBpasnoj" Ha @arv¡rer sa 6øsHøc ,tno"o"r;u np"V-Hønepsøret nä Jy.or"ror{Ha Enpona _ Terono,ce rdcnoJrHerr.r ycJroBrrre coruracno o¡pe¡6øreyrBpÃeHø co 3arouo

i4À6;,; ;; 
*;ffi 

;i"""i"i' å:iiåï#"..ï
ocHoBarLe Ha Bøcoroo6pa:onuø yaru"ou, 

" auBprxerbe Ha søcoKoo6pa3oBHa aejn-ocr (,,Cnyx6eH
BecHøK ua peny6nøna Marce¡ou r¡a,, ò'p. 103/10,168/10 ø t0/fi).

Htøajkø ro Bo npe.qBr¿À r{3HeceHoro, ceoÄIyqø KAKO BO Är{clo3r.tTøBoT Ha oBa pelreHr.fe.

JJPABHA IIOVKA: flporøn oBapelreHrre, MOXe Àa ce-3aBeÀe ynpurr" cllop, corroÄHecyBarse Ha rvN6a ao Vnpànnro, .y¿ nuPenyoaøxa cenepHá rurun.ionøîîî'iån' oa :o
ÀeHA OÀ ÀeHOT HA npøeMor Ha oBa para""a.

Universitetit të Evropës Juglindore _ Tetovë.

- Drejrori i Agiencisë ptr Cilësi ne ArsiminLarrë, me Aktvenãim *.'08 _ iïàö- ,, datës03.06.2021, formoi Komision per-iei.uttimin ekushteve për fillimin me punë të programit
studimor të shënuar në pikën f ie LetiiiLivendimi.
:_^__, ! 

Komisoni, më ls.Os.äozl., kreu
]pner¡mi1 dhe përgatiri Rapor.rin me ff. 08_526/3të datës 21.06.2021, ku ë^shtë ,Àeir* se, përprogramin studimor të ciklit të dytê, te sìu¿imeveakademike _ srudime pasdiplomíke iìzï sarflnga "Ekonomia e gjelbërt ¿fr. '"¡uill¡ri 

iqëndrueshëm" në Fakultetin . 
- gir"årit dheEkonomisë pranë Universitetit 1J"-europe,

l1eti1$9re - Tetovë, jane përmbustruriustrtet, ne
ryrput-hje me. dispozitæ e percaktuara-ä l,igiinpër arsim të lartë dhe Rregullor.n pê, no*utiuin
dh9 sjandgder për themelì-min tldtidt"reve rëarsimit të lartë si dhe
së arsimit te rarte ¡l::ä:":liåi: îä||',ft,åff;
Maqedonisë" nr. rò3/ro, úãriffi; iò;ïii

, Duke marrë parasysh atë qe , it átruu, uvendos si në dispozitiïin e tet¡ Àti*r¿1.i.

rËs¡ur,lË JURIDIKE: Kundër këtijAktvendimi, mund të inicohet kontestadminisrrariv, me paræhrrimin . 
"ïi.*e, äiîGjykara Administrative 

-e' -*d;#ir, 
seMaqedonisë së Veriur,^ 

1e afa! pr.: äòiiiie* ngudita e pranimit të këtü Aktvendimi:' 
- - -^"-

,.:
.r ',rï*
,*,il

Kej luurtrap Bnaxoa 4, II cnpar
tlerrrap, Cxonje
Ten.02/3220509

Äoc'raseHo ao:
- Bøcorcoo6pa3oBuaraycraHoBa
- Apxøaa

H:pa6orn.l/përgatiti: Cesrk¡ Mypresø €ôr

Di¡ritar Vlahov 4, kati IJ
Qendër, Shkup
Tel.02/3220509

Dorezuar deri te:
- Institucioni i arsimit të lartë
- Arkivi

Àr{PEKTOP/ DREJTOR
Dr. Agim



i.il i r litr.

,{þ-,

llÌ:ì I'1 \r li Il ÞI I(A L- Fìt] Tj; p] {,,t l\{,{ ¡( È¡t{}} { I,IJ .d
ATEHTIT4IA 3A KBA-rrr{TET BO BTrCOkóro onpasoBAHTIE

Kejluumap Bnaxoa 4, II cnoar
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Bps ocHona Ha r{reH 145 cra¡ (6) ø vneH227 oÄ 3arouor 3a BrìcoKoro o6pa:onauøe
(,,Cnyx6en BecHrrK n_a peny6lørca Maxe¿ouøja,,
6p. 82/18 ø ,,Cryx6e" u""""n Ha pe-rir6¡ørca
CenepHa Marce¿oHøj a,, 6p. I 5 4 I I 9), ÄrrpeKr;por Ha
AreHqøjara 3a KBaJrr.,rrer Bo BncoKoro
o6pasonaHøe, ÄoHece

Mbi bazë të nenLir' l+5 paraSàlì 1o; ot.neni 227 
^të 

Ligjit për arsim ie taru; qìCazeta
zy^rtarc e Republikës së Maqedonisë,, nr.gàllg dhe
"Gazeta zyftare e Republikds se Maqedãnisë së
Verlut] nr.l54/19), drejrori i Agjencisë' pe. Citeri
në Arsimin e Lartë, sjell

PE III EHI,IE
3a rrorreron co pa6ora cryÄrrcnara rrporpaMa oA

BTOp q[r(Jryc Ha aKAÄeMCKrr cTyÄHr{ _

nocr¡urrJroMcmrr cryÄnn (120 EKTC) na
annrrrcKrr jarrn rro ,r3elena enououuja n

oÄp)xJrrrB pasnoj,, Ha (Þarcylrer sa 6ugnuc l,r
enouolruja npu VHnnep3[Ter Ha JyroucrovHa

Enpona - Terono

l. Co osa peuenrìe ce yrBpÄyBa Äexa ce
øcfloJ]Herr.r ycJroBr4Te 3a floqeroK co pa6ora ua
cryÄøcKaTa nporpaMa oÄ Brop rlr4KJryc HA
aKaÄeMcKr4 ary4Lttt _ nocrÃr{rrJroMcKrì cryÀHø (120
EKTC) Ha aHrJrøcrr4 jasl.rr< no ,,3ereHa ðnouorr,røja
r,r oÄpNrøs pasnoj,, ua @arcylrer sa 6ussøc ø
eroHouøja npø VHønep3øTer ua Jyroøcrouua
Eapona - Ter:oeo.

2. Osa perueHue BJreryna Bo c?rra co
ÀeHoT Ha ÄoHecyBarbe.

AKTVENDIM
për fillimin me punë të programit studimor të
ciklit të dytë të studimeve akademike - studime

pasdiplomike (120 SETK) në giuhën angteze
nga ffEkonomia 

e gielbërt dhe zhvillimi i
qëndrueshëm" në F.akultetin e Biznesit dhe
Ekonomisë pranë Universitetit të Evropës

Juglindore _ Tetovë

1. Me këtë Aktvendim përcaktohet se janë
plotësuar kushtet për fillim me punë të programit
studimor të ciklit të dytë të studimeve akådemike _

srudime pasdiplomikl eZ} SETK) né- grf,en
angleze nga "Ekonomia e gjelbërt dhe zhvillimi i
qëndrueshëm" në Fakultðiin e Biznesit dhe
Ekonomisë pranë Universitetit të Ëvropes
Juglindore - Tetovë.

2.Ky Aktvendim hyn në fuqi në ditCn e
mirarimit të tij.

O6pasJror(eHne
flo ¡o6ønane Ha perueuue 3a

arcpe¡øraqøj a õp.09_406/l 0 o¡ I 2.05. 2021 rotusaoÀ crpaHa Ha O¡6opor sa arcpe¡øraqøja HaBøcoxoro o6pa:onauøe, yuønepeører Ha
Jyroøcrovua Enpona - Teroso ce'o6parø co
6apane 6p.03-l l/7 ot 26.05.2021 l-oornu, ooArenqøjara 3a KB¿urr4rer Bo BøcoKoro
o6p-asonauøe, troÄ Harr 6p. 0g-527/l oÄ
27.05.2021 roÀtrHa, 3a yrBpÀyBaH,e Ha ycjtoBrìre
3a rrorreroK co pa6ora Ha cryÃøcKara npotpaMa oÄBrop qr,rKJryc Ha aKaÀeMcKø cryÃt4kt

IrocrÄr.rrJtoMcrr,r cryÄøø (120 EKTC) Ha aHrJrøcKø
Ja3r,rK no ,,3ereHa erouorr,ruja ø oÄpx¡øs pasnoj,,

Arsyetim

^^ .^P1l marrjes së Aktvendimit për akeditim
nr.08-406/10 të datës lZ.0S.Z0Zl ngu unu e Bordit
për Akreditim të Arsimit te fartel Universiteti i
Evropës Juglindore - Tetovë i 

-drejtohet, 
me

kërkese nr. 03-l 1/7 të datës 26.05.2021, eàencise
për Cilësi në Arsimin eLartë,." nu.rin åni,0S-
527/1 të darës 27.05.2021, për përcaktimin e
kushteve për fillimin me punë të programit
studimor rë ciklit të dytë të stuàimeve akådemike _

studime pasdþlomiËe (120 SÈirj 
"ne 

gunen
angleze nga "Ekonomia e gjelbërt ¿lie ztrvillimi i
qëndrueshëm" në Fakultetiñ e Biznesit dhe
Ekonomisë pranë Universitetit të Evropës
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Ha Oarylrer 3a 6usHøc t4 erouotuøja rÍpkt

V""u"prttar ua Jyroucrouua Enpona - TeroBo'

[øpercropor Ha AreHIII4j ala sa KB¿uII4rer

uo urao*oìo o6pa:oeaHl¿e' co Peuresøe 6p'08-

iZltZ oo 03.06.202I roÄLIHa' $oprvrøpa Korøøcøja

3A yTBpÄyBa[be Ha I'ICIIOJIHeTooTa Ha yciloB}rTe 3a

no"atón ao pa6ora Ha cryÄLlcKara npolpal'Ia

HaBe¡eHa Bo roLIKa 1 ga ona pe[reHl4e' , .

Kouøcujara' Ha ÃeH 15'05'2021 roÄI,lna'

rã3Bptxl4 yBø,4 lI I43rorBI4 Øereruraj 6p' 08-52113

clÃ21.06.2027 roÄI'IHa, KaÄe e HaBeÄeHo ÃeKa 3a

cryÄT4CKATA rlpolpaMa o.{ Brop uI4KJIyc Ha

aKaÄeMCKI,I CTyÄI'lI't - IoorÃLTIJIOMCKI'I CTyÄI4ø (I20

EKTC) Ha aHIJIPIcKI{ jarux no ,,3ereHa exoHotrløja

, o¡p*nru pa:noj" ua Õarcynrer ga 6øsHI'Ic u

eronårr,rraja npø Vuueep3l'Irer na Jyroøcrouua

Enpona - Terono, ce lrcnoiluerl{ ycJIoBøTe

ao.nua"o o¡pe¡6øre yrBpÄeHI'I co 3anouor sa

BøcoKoro o6pa:onaHøe ra Ype¡6ara 3a HopMarøBI4

!r craHÄapÄl{ 3a ocHoBa}be Ha nøcoroo6pasooHH

ycranoBlt ø 3a Bprrelbe Hâ nøcoroo6pasonHa

;;j;;.t (,,CnyN6eu BecHI4K Ha Peny6nurca

ùän"¡onrjl'6p. 103/10, 168/10 u 10/11)'

llrr,rajftø ro Bo npeÄBI'IÃ ll3HeceHoro' ce

oÄryt{I4 KaKo Bo ÄI'ICIIO3I',ITÍIBOT HA OBa peueHl4e'

IIPABHA IIOVKA: llPornn oBa

pellleHl{e, MO)Ke Äa ce 3aBeÄe y[paBeH cnop'2 co

noÃHecyBalbe na ryx6a ¡o Vnpanuøor cyÄ Ha

e.nyOn"nu Cenepuâ Mare¡ouuja' Bo poK o¡ 30

ÄeHa o,q ÄeHoT Ha IIpøeMOT HA OBa peueHøe'

Juelindore - Tetovë.
Drejtori i Agiencisë për Cilësi-në Arsimin

e Lartë, rn. nrcuéndim nr' 08 - 52712 të datës

OZ.OA.iOZ\, formoi Komision për përcaktimin e

ú"r-tri.". óa fillimin me punë të .programit
,t.rdirno. të'shënuar në pikën 1 të këtij Aktvendimi'

Komisoni, më 15'05'2021' kreu

inspekimin dhe përgatiti Raportin me ff' 08-52713

iË-f"tet zl.oo.iolt, ku është shënuar se' për

proË**in studimor të ciklit të dytë të studimeve

ãiuã"rnit. - studime pasdiplomike (120 SETK) në

siuhën ansleze ngu "Ekonomia e gjelbërt dhe

7rtîilrr*r iïëndrueshëm" në Fakultetin e Biznesit

ãh. Ekonotisë pranë Universitetit të Evropës

lugtindot. - Tetovë, janë përmbushur kushtet' në

oeñuthie me dispozitat e përcaktuara me Ligiin

;;";;it te larte dhe Rregulloren për normativin

ãhL standarOet për themelimin e institucioneve të

;;;ìt it të lartë ti ¿tt" për realizimin e veprimtarisë

te u.ti*it të lartë ("Gãzeøzyrtare e Republikës së

Maqedonise" nr. 103/10, 168/10 dhe 10/11)'

Duke marrë parasysh atë që u.theksua' u

vendos si në dispozitivin e këtij Aktvendimi'

rËsnrllË, JURTDIKE: Kundër këtij

Aktvendimi, mund të inicohet kontest

administrativ, me parashtrimin e ankesës deri te

Ojtú" Adminiitrative e Republikës së

ùiáqeOonise së Veriut, në afat prej 30 ditëve nga

Jitu 
" 

ptuni*it të këtij Aktvendimi

Kej [uurrraP Bnaxoß 4, II cnPar

I{emap, Cxonje
Ten02/3220509

,[,oc'raneno ¡o:
- Bucorcoo6PãìoBuaraYcraHoBa
- APxuna

urpa6orun/Përgatiti : Ce¡rø¡

Dorezuar deri te:

- Institucioni i arsimit të lartë

- Arkivi

ÄTIPEKTOP/ DREJTOR
Dr.


