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Bps ocHona Ha qJreH 145 cra¡ (6) ø .rnen
227 oÄ 3arcosor 3a BrìcoKoro o6pa3oBaHøe
(,,Cnyx6eH BecHøK Ha Peny6røra Mare¡ouuja,,
6p. 82118 ø ,,Clyx6eH BecHLrK Ha peny6rlrra
Marce¡ouøja" 6p.l78l2l), Àr,rpeKropor Ha
Areuqøjara 3a KB¿urprrer Bo BøcoKoro
o6pa-:onauue, ÄoHece

PEIIIEHLIE
3a rtoqeron co pa6ora cryÄrrcnara rrporpaMa oÄ

BTOp r¡rrKJryc Ha aKaÄeMcKrr cryÄrru -
rrocrÄr{rrJroMcr$r cryÄün (120 EKTC) no

,rlpafaHcxo trpanor. na ffpanen {arcy.nrer npu
VHuneprurer Ha Jyroucrorrna Enpona - Terono

1. Co oaa peureHr,re ce yrBpÀyBa ÄeKa ce
lrcnoJrnerrì ycJroBr4Te 3a noqeroK co pa6ora Ha
cryÀr{cKara npotpaMa oÄ Brop rløKjryc Ha
aKaAeMcKLr c'ryÃr4r4 - rrocrÃrìrrJroMcrcra cryÄr{ø (120
EKTC) tto ,,lpafancro npaBo(( Ha llpanen
Qarcynrer rrpø Yuønepsører Ha JyroøcrovHa
Enpona - Teroso.

2. Osa pe[eur,re BJreryBa Bo cøra co
ÄeHoT Ha ÄOHecyBarbe.

O6pa3Jro)KeHrre
IIo Ào6øBalbe Ha peulenøe 3a

arcpe¡øraqøj a 6p.08-963 I 4 ot 25.05.2022 rotøua
oÃ crpaHa Ha O¡6opor sa arpe¡uraqøja Ha
Bøcororo o6pa:onauøe, yuunepsører Ha
JyroøcrovHa Enpona - Teroso ce o6paru co
6apane 6p.03-1625/2 oÃ 31.05.2022 ro¡øua, ¡o
AreHqøjara ga KBaJrIlTer Bo BøcoKoro
o6pasonaHøe, ro.q Haur 6p. 08-510/l o¡ 31.05.
2022 roløua,3a yrBpÄyBalLe Ha ycJroBøre 3a
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Mbi bazë të nenit 145 paragrafi (6) dhe
neni 227 të Ligjit për arsim të lartë (,,Gazeta
zyftare e Republikës së Maqedonisë" nr.82l18 dhe
"Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
nr.l78/21), drejtori i Agjencisë për Cilësi në
Arsimin e Lartë, sjell

AKTVENDIM
për fillimin me punë të programit studimor të
ciktit të dytë të studimeve akademike - studime
pasdiplomike (120 SETK) nga f f E drejta civile',
në Fakultetin e Drejtësisë pranë Universitetit të

Evropës Juglindore - Tetovë

Dimita¡ Vlahov 4, kati II
Qendër, Shkup
Tel.02/3220509
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1. Me këtë Aktvendim përcaktohet se janë
plotësuar kushtet për fillim me punë të progrãmit
studimor të ciklit të dytÈt të studimeve akademike -
studime pasdiplomike (120 SETK) nga "E drejta
civile" në Fakultetin e Drejtësisë pranë
Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë.

2.Ky Aktvendim hyn në fuqi në ditën e
miratimit të tij.

Arsyetim

Pas marjes së Aktvendimit për akreditim
nr.08-963/4 të datës 25.05.2022 nga ana e Bordit
për Akreditim të Arsimit të Lartë, Universiteti i
Evropës Juglindore - Tetovë i drejtohet, me
kërkesë nr. 03-t625lL rë datës 31.05.2022,
Agjencisë për Cilësi në Arsimin e Lartë, me
numrin tonë 08-5l0il të datës 31.05.2022, për
përcaktimin e kushteve për fillimin me punë të
programit studimor të ciklit tit dytit të studimeve
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ilorreroK co pa60Ta Ha cryÄøcKara rlporpaMa oÄ

BTOp I¡I4KJIyC HA aKaÄeMcKI4 cTyÄøI4

nocrÄr.rnJroMcKø cryÃvrvr (120 EKTC) no

,,lpafaucro npaBo(r Ha fIpaBeH Sarynrer npø

VHønepsører Ha Jyroøcrouua Enpona - Teroso.

,{øper<ropor Ha AleHqøjara 3a KB¿uIIlrer

BO Br,rcoKoro o6pa3oBaHøe, co. Peureuøe 6p.08-

5l0I2 ot 3105.2022 roÄI'IHa, $oprr'løpa Koivrøcøja

3a yTBpÄyBalbe Ha I4CnOJIHeTOCTA HA yCJIOBI4Te 3a

rror{eroK co pa6ora Ha cryÄI{cKara npolpaMa

HaBeÃeHa Bo roqKa 1 Ha ona pelxeHl4e.

Korvrøcøjara, Ha ÄeH 02.06.2022 rcÄI4H4

ø3Bprxl4 yBþr!\ tt I43rorBrI Øsneurraj 6p. 08-510/3

o¿ 06.06.2022 ro¡øøa, KaÄe e HaBe,qeHo ÄeKa 3a

cryÄøcKara nporpaMa oÃ Brop IIøKJIyC HA

aKaÃeMcKr,r cry$t4r4 - nocrÄøilJloMcKl4 CryÄLfø (120

EKTC) no ,,fpafancro npalo" Ha flpaneu

Saxynrer [pI4 YHønepsører ua JyroøcrouHa

Enpona - Terono, ce I4cnoJIHerø ycJIoBLITe

corJracno oÄpeÄ6øre yrBp,qeHø co 3axouor sa

Br4coKoro o6pa-ronauøe ø Vpe¡6ara 3a HopMarøBI'I

r4 cranÄapÃI,I 3a ocuoBa[be Ha eøcotcoo6pasonuø

ycraHoBl{ I4 3a Bplxe}be Ha BøcoKoo6pasorua

¡ejnocr (,,Cnyx6en BeoHLIK Ha Peny6nøxa

Marce¿oHøja" 6p. 103/10, 168/10 ø l0/11)'
Vluajkø ro Bo rlpeÃBlzÄ Ia3neceHoro' ce

oÄryr{ø KAKO BO ÃI{CnO3øTIIBOT HA OBA peuIeHI'Ie.

IIPABHA IIOVKA: flPorøn oBa

peureHr.re, Moxe Äa ce 3aBeÄe y[paBeH crlop' co

rroÄHecyBabe na ryN6a Äo y[paBHøor cyÄ Ha

Peny6nørca CenepHa Marce¿oHIaja, Bo poK o¡ 30

ÄeHa oÄ.qeHoT HA [pøeMoT Ha oBa peIxeHI'Ie.

Äocraseuo,qo:
- Br.rcoxoo6pa:ìoBHaraYcraHoBa
- APxnna

uopa6orun/përgatiti : M u¡esa E¡þ-gevoacra

o¡o6pu¡/miratoi : CesrH¡ */ry
/

tø,n

Dimitar Vlahov 4, kati II
Qendër, Shkup
Tel..0?./3220509

akademike - studime pasdiplomike (120 SETK)
nga "E drejta civile" në Fakultetin e Drejtësisë

pranë Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë.

Drejtori i Agiencisë për Cilësi në Arsimin
e Lartë, me Aktvendim nr'08-5l0l2 rë datës

31.05.2022, formoi Komision për përcaktimin e

kushteve për fillimin me punë të programit

studimor të shënuar nê pikën 1 të këtij Aktvendimi.
Komisoni, më 02'06.2022, kreu

inspekimin dhe përgatiti Raportin me ff. 08-510/3

të datës 06.06.2022, ku është shënuar se, për

programin studimor të ciklit të dytë të studimeve

akademike - studime pasdiplomike (120 SETK)
nga "E drejta civile" në Fakultetin e Drejtësisë

pranë Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë,
janë përmbushur kushtet, në përputhje me

dispozitat e përcaktuara me Ligiin për arsim të
lartë dhe Rregulloren për normativin dhe

standardet për themelimin e institucioneve të
arsimit të lartë si dhe për realizimin e veprimtarisë

së arsimit të lartë ("Gazetazyrtare e Republikës së

Maqedonisë" nr. 103/10, 168/10 dhe 10/11).

Duke marrë parasysh atë që u theksua, u

vendos si në dispozitivin e këtij Aktvendimi'

xË,snu,r,Ë JURTDIKE: Kundër këtij

Aktvendimi, mund të inicohet kontest

administrativ, me parashtrimin e ankesës deri te
Gjykata Administrative e Republikës së

Maqedonisë së Veriut, në afat prej 30 ditëve nga

dita e pranimit të kêttÜ Aktvendimi.

Dorèzuar deri te:
- Institucioni i arsimit te larte
- Arkivi

ÄTTPEKTOP/ DREJTOR
Dr..Agu! hirii


