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Bps ocuona Ha rrJreH 145 cras (6) n uneu
227 oÄ 3arcoHor sa BrrcoKoro o6pa3oBaHr4e
(,,CryN6en BecHHK Ha Pery6rørca Mare¡oHøja"
6p. 82118 ø ,,ClyN6eu BecHraK Ha Peny6rrìKa
Cenepua Mare¡ouøja" 6p.154/79), ¿øperropor ua

Mbi bazë të nenit 145 paragrafi (6) dhe neni
227 të Ligjit per arsim të lartë ("Gazeta zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" nr.82l18 dhe "Gazeta
zyrlare e Republikës së Maqedonisë së Veriut"

AreHqøjara 3a KB¿ururer Bo Br,rcoKoro o6pasonauøe,

Arsimin e Lartë, sjell

nr.l54ll9), drejtori

i

Agjencisë për Cilësi

në

ÄoHece

AKTVENDIM

PEIIIEHI4E
3a noqeToK co pa6oTa cryÄrrcKaTa flporpaMa oÄ
npB qHKJryc Ha aKaÄeMcKI| cryÀHrr Äo.qurrJroMcKtr

cryÄrr (240 EKTC) no,,EurHnc
Õanylrer 3a 6utnnc ¡l

aHâJrrrrHKa6o na

eKoHoMnja IIpII yHrBep3HTer Hâ JyroncToqHa
Enpona - Teroso

L

Co osa perxeHr,re ce yrBpÀyBa ÄeKa ce
rrcrroJrHerø ycJroBrrre 3a noqeroK co pa6ora Ha
cryÄr,rcKara nporpaMa oÀ npB r{øKiryc Ha
aKaÃeMcKrì cly4Ltø

-

.qoÄprnJroMcKr[ cryÃt4t4 (240
EKTC) no ,,EH3HHc allraJvnr4nar( Ha OaKyrrer 3a
6øgsøc ø eKoHoMøja npn Vuunepsører Ha

Jyroøcrovna Enpona - Teroeo.

2.

Osa perxeHr,re BJreryBa Bo cr{Jra co AeHor

Ha ÀoHecyBarbe.

Äo6øsabe Ha PerreHr{e sa axpe¡øraqøja

6p.08-403/9

oÐ,

Ietovë

l.

Me këtë Aktvendim përcaktohet se janë

plotësuar kushtet për fillim me punë të programit
studimor të ciklit të parë të studimeve akademike studime deridiplomike (240 SETK) nga "Analitikë
biznesi" në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë
pranë Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë.

2.Ky

Aktvendim hyn në fuqi në ditën

e

miratimit të tij.

Arsyetim

O6pa3JrorKeHne
llo

për fillimin me punë të programit studimor të
ciklit të parë të studimeve akademike - studime
deridiplomike (240 SETK) nga 'rAnalitikë
biznesiff në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë
pranë Universitetit të Evropës Juglindore -

04.06.2021 ro¡øna oÄ crpaua

O¡6opor sa axpe¡øraqøja Ha

Ha

BøcoKoro

Vuørepsører Ha Jyroøcrovua
- Teroso ce o6parø co õapame 6p.03-8/6
ol14.06.2021 ro¡øHa, ¡o Areuqøjara 3a KB¿urører

o6pasonaHøe,
Enpona

Bo BracoKoro o6pa:onauøe, noÃ uaru 6p. 08-57911
ol,15.06.2021 ro¡øua, 3a yrBpÄyBalbe Ha ycJroBr4re
3a floqeroK co pa6ora Ha cryÄrdcKara nporpaMa oÀ
npB rILrKJryc Ha aKa/qeMcKr4 cTyÃLtLt - Äo.qønJroMcKH
cryÃktlr (240 EKTC) no ,,Bø:uøc alarrørþtKa" Ha
Õarcyrrer ga õøgHøc ø exonouøja YHønepsører Ha
Jyroøcr:o.rHa Enpona - Teroso.

Pas marrjes së Aktvendimit për akreditim
nr. 08-403/9 të darës 04.06.2021 nga ana e Bordit
për Akreditim të Arsimit të Lartë, Universiteti i
Evropës Juglindore - Tetovë i drejtohet, me kërkesë
nr. 03-8/6 të datës 14.06.2021, Agjencisë për Cilësi
në Arsimin e Lartë, me numrin tonë 08-579/l të
datës 15.06.2021, për përcaktimin e kushteve për
fillimin me punë të programit studimor të ciklit të

parë të studimeve akademike -

studime

deridiplomike (240 SETK) nga "Analitikë biznesi"

në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë pranë
Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë.
Drejtori i Agjencisë për Cilësi në Arsimin
Lartë, me Aktvendim nr. 08 - 57912 të datës

e

y
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Tll!-IrjiKA E MAQfiDONTsË sË vriRru,r,
AGIENCTA pËR crlËsr Nn ensrvrrñ
Ëianrr

oDpA3oBAHr4E

cupar
Dimitar Vlahov 4, kati
Qendër, Shkup

II

Tel.02/3220509

,{uperropor ua AreHqøjara 3a KBaJrurer
co perueuøe 6p.0g_
579/2 oa 21.06.2021 ro.qu;a,
Ooprrpî' Korraøcøja

21.06.2021, formoi Komision për
përcaktimin

Bo^ BøcoKoro o6pa3oBaHr.re,

3A yrBpÄyBarbe Ha rzcfloJ]HerociaHa'ycJroBrrTe 3A

noqeroK

co pa6ora Ha cryÀt4cKar;

..

rporpaMa

6øsuøc t4 eKoHor\
.ry.o,.,ou"u
ycnoBøre conracHo o¡pe¡6nre
yrBpÀeuu

-programin
07.07.2021, ku është shënuar
,., pe.studimor të ciklit të parë të studimeve
akademike _
studim.e deridiplomilie (240
SETK) ngã ììanditit<e

biznesi" në Fakultetin e Biz.nesit-'Af,3-pf.onornire
pranë Universitetit të Evropës
Juglindore _ Tetovë,
janë përmbushur kushrer,
,, or.oriirj. ,J dispozitat

e përcakruara me Ligjin p-e. ïrriä ie ìarte
dhe
Rregulloren për normativin dù
;iu"drder për
themelimin e institucioneve te arsimiì
Ë^iu.tc ,i ¿t.
për realizimin e veprimtarisë
së urri.il të lartë
zyrtarc e Republikë, ,ë Mac;;ånisë,,
\"^c^???tu
nr.
103/10, 168/t 0 dhe l0i1 l).
Duke marrë parasysh atë që u theksua,
u
vendos si në dispozitivin e ftet¡
ettr]ãnãirì.

Ë;#'"- i:ä"J'i:'I'ffi;,.i;

3arcouor 3a B'coKoro oõpasoeauø

co

í ií2rc*u
HopMarr{Br¿ rr cra'ÀapÄü
" oa"óuu*e Ha
"u
3a
nøcoroo6pasonHø ycraHoBu
ga Bpttrelbe Ha
u
nøcoxoo6pasoBHa
ÄejHocr (,,ClyN6e"'ua"nrn

Peny_onøra Mare¡oHøja,,
10/11).

LIvajkø
oÀnrilì

KAKO BO

to

òp. ioiÃ-O,-iaeno "u
^

Bo npeÀBrrÀ tr3ueceuoro,

fËs¡uffË

ce

oBa

ao Vnpànuøor cyÀ Ha
Penyorøra cenepHã rurunå¡onrji-lä"ö_
o,{ 30
para"ra.

Dorëzuar deri te:
- Institucioni i arsimit të lartë

.4ocraseuo.qo:
Bucorcoo6pa3oBHaraycranoBa
Apxrzoa

-

utpa6out/përgatiti: Mu¡esa E$pevongx.E
o¡o6pnr/lejoi: Cearøl Myprerø
:AA

këtü

me parashtrimin e ankesës deri te
Gjykatá
Administrative e Republikës sö
MaqJdonise se
Y:lirl,. në afar prej 3O ditëve nga ¿itaipìãnirit tc
këtij Akrvendimi.

perrreHøe, MO)I(e Àa ce_ 3aBeÄe
ynpauan cnop, co
noÄHecyBarbe Ha rvxõ-a

ÀeHa oÀ ÄeHOT Ha npøeMOT HA OBA

JURIDIKE: Kunder

Aktvendimi, mund të ini cohet tont.riu¿^niinistrati
v,

Àøcno3r4røBor Ha oBa perxeHøe.

IIPABHA IOyKA: flporøn

Komisoni, më 01.0j.202I, kreu inspekimin

l!.^_o:p:liti Raporrin me nr. 0{_,i;ß të darës

I Ha o¡a perxeHr{e.
Kouøcujara, Ha Àe; U.07.2021
ro¡rdHa,
rr3Bpruu yBLrÃø r.r3rorBr,r Øsneruraj
6p.0g_579/3 o¡
07.07.2021 roÀøHa, KaÀe e HaBeÃeHo
Äera 3a
cryÃucKara IIpotpaMA oÄ npB
rlr{KJryc Ha
aKaÀeMcKr.r cryÃkrvr _
ÄoÀrrrrJroM cKrr cryÃr4r4 (240
EKTC) no ,,Err3ur{c aHaJrkr.trrKa.
Ha (Þárcynrer sa
HaBe.qeHa Bo TOrrKa

e

kushteve për fillimin me punë
të programit studimor
të shënuar në pikën I të kèrij
Akr;."ãñi.'

Arkivi
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h
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Bpr ocuona Ha t{JIeH 145 ctas (6) ø uleu
227 oÄ 3aKonor 3a Bl4coKoro o6pasosatrøe
(,,CnyN6eH BecHHK Ha Pery6rura Mare¿ouøja"
Oo.

'SZ¡fg

i.".p"u

,,CnyN6eH BeoHI'IK ua Peny6nøra
Ha
Marce¡onnj a" 6p'l 5 4 I I9)' ÄIlp-eKropor

Arenqnjam

u

3a KB¿uII'ITer Bo Bl4coxoro o6pasonanøe'

Ári' ,r.tll{-.

I'r;1,
L L;\.\l

c¿ '

tlii ?(,ras'-.vrri
-;ì.:ìl'lP
L...-.,j;

Mbi bazë të nenit 145 paragrafi (6) dhe neni
zyrfare e
227 lë Ligiit për arsim të lartë ("Gazeia
dhe
"Gazeta
nepublikeî se Maqedonisë" nr'82l18
së
e Republikes së Maqedonisë . Veriut"
;;ir;;"
"ti-.tïùp>,
dìejtori i Agiencisë për Cilësi në
Arsimin e Lartë, sjell

ÄoHece

AKTVENDIM

PEIIIEHI'IE

nporpaMa oÃ
3a floqeron co pa6ora cry,qlrcnâTa
fIpB IIITKJIyC HA AKAÃeMCKI{ CTyÄI{n
(240 EKTC) no
,qo,[HniIoMcKH cryÄIrll
anaJrr{TIlKatt sa aHruncru

jarur

na

'Eu:nucra
Õanylrer

na
6nurnc u erouomuja npll Yuuneprurer
Terono
EnPona
JYroncrouua

Co osa peulenlle ce yrBpÄyBa ÃeKa ce
co pa6ora na
r4crloJlHerø ycJIoBI{Te 3a rloqeroK
III'IKJIyo Ha
npB
oÄ
cryÄr,rcKara nporpaMa
(240
cryÃr4vr
aKaÃeMcKI,I cryÄnl{ - ÄoÃønJIOMcKr4

L

näci

jasøx
no ,$øsnuc asarurøKa" Ha aHrllacrø

ø

eroHotrløja npø
- Teroso'
YHranepsører ua Jyroøcrouua Enpona
2. OsapeueHlIe BJIelyBa Bo cI'IJIa co ÄeHor

Ha (Þarynrer 3a

6ptsHøc

HA ÄOHecyBalbe.

Äo6øsalbe sa Perueuøe ra arpe4øraquja
crpana Ha
6p.08-403/10 o¡ 04.06.2021 roÃøwa oÄ

flo

O¡6opor 3a axpe¡raraqøja Ha - BI'IcoKoro
oép*i"un"", Yuøneprurer Ha JyroøcrouHa
- Teroso

..

oôput" co 6aparue 6p'03-8/7

21 rolø:na" ¡o AreHqraj ara 3a KBaJII'Irer
uaur 6p' 08-578/1
u-o u".onoro o6pasorauøe, noÄ
Ha ycnoBllre
ol15.06.2021 ro¿øua, 3a yrBpÄyBarbe
oÄ
rlporpaMa
3a [oqeroK co pa6ora Ha cryÄLlcKara
IrDB UIIKJIyc Ha aKaÃeMcKr4 cryl..r¿.vr ÄoÃønnoMcKl4
alatwrrr4Ka" Ha
no
(ã+o
nrrc)
,'Et'tsnvc
.'1*;;
t4
un*".ni jasørc Ha (Þarylre'r 3a 6usunc
Enpona eronouøja iu""eps"ter Ha Jyroucroqna
Tero¡o.

o¡

1

4.06'20

jane
1. Me këtë Aktvendim përcaktohet se
programit
plotësuar kushtet për fillim me punë të
akademike
studimeve
të
pare
të ciklit ie

liu¿ito,

;;ãil; deridiplomike (240 SETK) nga "Analitikë
úi"n.ti" ne giuhen angleze në Fakultetin.e Biznesit
át. r'tonoñi.e praæ Universitetit të Evropës
--e--

- Tetovë.

2. Ky Aktvendim hyn në fuqi në ditën
miratimittëtij.

e

ArsYetim

O6Pa3Jro)KeHHe

nnpona

të
nër fillimin me punë të programit studimor
studime
initte parë të sìudimeve akademike
ãeriOipfomike (240 SETK) nga "Analitikë
¡irn*.i" në giuirën angleze në Fakultetin e
të
Biznesit dhe Ekonomisë pranë Universitetit
EvroPës Juglindore - Tetovë

-Juglindore

Pas marrjes së Aktvendimit për akreditim
e Bordit
nr. 08-403/10 të äatës 04'06'2021nga ana

p!ì"Ãt*oiiim të Arsimit të Lartë, universiteti i

kërkesë
Lu.opet Juglindore - Tetovë i drejtohet' me
cilësi
nr. oä-g¡z tã dates 14'06'2021, Aglencisë-për
të
08-578/1
ne Arsimin e Lartë, me numrin tonë
për
datës 15.06.2021, për përcaktimin e kushteve
ciklit të
iJtirnin me punë te prógramit studimor të

ptø ,e ,tu¿itn.n.

*
L

g, {7Ð /t,

Ep.-Nr

N

iiE

akademike

-

studime

uAnalitikë biznesi"
(240 SETK) nga

ããri¿iprotit
giitltë" ungl"r" ne Fakuitetin e Biznesit dhe
"e
Bt<olomise prane Universitetit të Evropës
Juglindore - Tetovö'
e
Drejtori i Agiencisë për Cilësi në Arsimin

pEnVËJl
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ecpÑcr¡.

Bo Bl4coKoro .EPA3'BAH'IE

I MA{Jlrl]oNtss SË Vr:R't!1 --..

PËR

cll,Ësr NË ARSIMIN

E

LARTE

Dimitar Vlahov 4, kati II

cuPar

Qender, ShkuP
Tel.02/3220509

Ten.02/3220509

Arenlrøjara 3a KBaJI]Irer
eo sucåKoìo oôpasonaHl'Ie' co Peuresne 6p'08tiglz oo 21.06.2021 ro.qøHa, Sopuøpa Korvu'rcraja
[rapercropor Ha

3a yTBpÄyBarbe Ha

ITcTIoJIHeTOCTA HA ycJIOBnTe 3a

noqemn co pa6ora Ha cryÄI'IoKara
HABeÃeHA BO TOqKa 1

na ona peueHl4e'-

nporpaMa

-^-

Kovtktcøiara, Ha AeH 0I'07'2021 -roÄLrna'
6p' 08-578/3 oa
r,r3Bprxü yBI4Ã I'I I¿3rorBI4 ØrneulTaj

Ol.Ol.ZO;Zt roÄ,I'IHa' Ka,4e e HaBeÄeHo ÃeKa
Ha
cry,4r.rcKara npofpaMa o.q npB uI'IKJIyc
(240
clyÃøkt
aKaÃeMcKø clyÃtrø - ÄoÄu[InoMcKlu
gfCCl no ,,EI'I3HI4c asa¡ørørao' Ha aurnøcnø jasøn
Ha (Þarcynrer 3a 6øsuuc I4 eKoHoMI'Ija [p!I
ce
V"t"apa"tar Ha JyrollcroqHa Enpona - Te'rono'
o¡pe¡6øre
øcnoJIHerI,I ycJIOBøTe corracHo
ø
yrBp.qeHl{ co 3anonor 3a BøCoKOro o6pasooauue
ocHoBaÉe
ïpeaoara 3a HopMarI'IBII I'I crauÃapÃø 3a
BplIeF'e Ha
u"aonoo6pasoouu ycraHoBl4 u 3a
3a

"å
nucoroo6pasóeHa ¡ejHocr
Þ.nyOnrnu Marce¡onuja"
10/1 1).

LÍuaikø
o.ulyt{n

ro

(,,CnyN^6eH BecHlIK Ha
6p' 103/10' 168/10 u

Bo npeÄBI'IÄ ll3HeceHoro'

KAKO BO ÄI4Cflo3øTøBOT HA OBa

petxeHl'Ie'

IIPABHA IIOYKA: llPorun
perreHlre,

MO)ICe

no¿uecyuatre

Þ.nyonïnu

ce

oBa

co
Äa ce 3aBeÄe ynpaBeH cnop',

na ryN6a

¡o VnpaBHl'lor cyÄ Ha

Lartë, me

Aktvendim nr' 08

-

57812

úirn.ri"
dhe Ekonotite p.uñe Universitetit të
Juelindore

-

për
me dispozitãt e përcaktuara me Liglin
dhe
tÉ lartë dhe Rregulioren për normativin
themeliriin e institucioneve të arsimit

p!ilthj.
ã.ril"

;;;;á.tpër

të lartë si dhe për realizimin e veprimtarisë
urri*it të lartë ("Gazeta zyrtate e Republikës

së
së

10/11)'
tvtaqedonise" nr' i03/10, i68/10 dhe

u
Duke marrë parasysh atë që u theksua'
vendos si në dispozitivin e këtij Aktvendimi'

rË,sutt-t-Ë JURIDIKE: Kundër këtij

Aktvendimi, mund të inicohet kontest administrativ'
put^tti.i.in ankesës deri te Gjykata
së
À¿rninittrutive e Republikils së Maqedonisë
të
afat prej ¡O diteve nga dita e pranimit

*.ï.ti"i",

e

këtij Aktvendimi.

Dorëzuar deri te:
- Institucioni i arsimit te lartë

- Arkivi
,{octareHo ¡o:

n:oa6orul/pèrgatiti: Mø¡ena EQpeuoncra
oó6pu¡/lejoi : Ceør ø tr MWtetuf þ)

Evropës

Tetovë, janë përmbushur kushtet' në

Cenepná Mane¡ouøja' Bo poK oÄ 30

Bncoroo6Pa3oBHaraYcraHoBa
APxøna

datës

iã tttenuui në pikën 1 tèt këtij Aktvendimi'
Komisoni, me 0t'OZ'2021, kreu inspekimin
të datës
dhe pergatiti Raportin me nr' 08-578/3
programin
oiní.io:zt, ku eìhte shënuar se, për
,t¿irnot të ciklit të parë të studimeve akademike
ri"ãi^.-¿.tidiplomi[e (240 SETK) nga "Analitikë
në giuhën anglàze në Fakultetin.e Biznesit

Ha oBa peI.IIeHøe'
ÄeHa oA ÄeHor Ha npøeMor

-

të

e
ll-,le.zoit, formoi Komision për përcaktimin
studimor
programit
;;;"h¿";;ér fillimin me punë të

tþr,ù
DREJTOR
Rushiti

