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ATEHTIT4IA 3A KBAJTTITET BO BI4COKOTO ODPA3OBAHI4E

Kejlnurrap Bnaxon 4, II cnpar
I-lemap, Crouje
Ter.02/3220509

Bps ocuona Ha qJreH 145 cras (6) ø vnen
227 oÄ 3arouor sa BøcoKoro o6pasonaHøe
(,,Cnyx6eH BecHr,rK Ha Peny6løra Mane¡ouuja"
6p. 82118 ø ,,Clyx6eu BecHøK Ha Peny6nøKa
CenepHa Marce¡oHøj a" 6p.l 541 19), Är4peKropor Ha
AreHqøjam 3a KBairr{rer Bo BrrcoKoro
o6pa3oBaHrìe, ÄoHece

PEIIIEHI,IE
3a noqeroK co pa6ora cryÄrrcKarâ rrpofpaMa oÄ

rrpB qI|KJryc Ha aKaÃeMcKrr cTyÀHrr -
AoÄHnrroMcKH cTyÄrrH (240 EKTC) no

,,Euepruja, eKoHoMr{ja rr ?KrrBorHa cpeÄr.rHaí Ha
{Þany"rrer:a 6¡.lgul,lc u ercouorrlnja flpu

YHnnep:urer Ha Jyroucrorrua Enpona - Teroso

1. Co osa perxenr,re ce yrBpÄyBa Äexa ce
r.rcnoJrHerr,r ycJroBure 3a noqeroK co pa6oTa Ha
cryÄr{cKara nporpaMa oÄ rrpB t¡r,rKJryc Ha
aKaÄeMcKø cryÀøø - ÃoÀønJroMcr<ø cry¡øø (240
EKTC) no ,,EHeprøja, eroHoruøja tr xr4BorHa
cpe¡øHa" ua Õarcylrer ga 6øgnøc ø erouorrløja
rpø Yuørepsører ua JyroøcrovHa Eapona
Terono.

2. Osa perxeHlre BJreryBa Bo cr4rra co
ÃeHoT HA ÃOHeCyBArbe.

O6pa3JroãreHrre
llo Äo6øeaH,e Ha Perueuøe 3a

arcpe¡øraqøja 6p.08-404 l1 1 op, 12.05.2021 roÄøHa
oA crpaua Ha O¡6opor :a axpe¡øraqøja Ha

BøcoKoro o6pa.:onauøe, YHlrnepsører Ha
JyroucrovHa Enpona - Teroso ce o6parø co
6apane 6p.03-9/6 oÃ 26.05.2021 roÄøHa, .qo
Areuqujara 3a KBaJrr4Ter Bo Br,rcoKoro
o6pa-:onaHøe, iloÀ Haru 6p. 08-52211 oÄ
27.05.2021 roÄøHa, 3a yrBpÃyBalbe Ha ycJroBure
3a rror{eroK co pa6ora Ha cryÄøcKara npotpaMa oÄ
npB rIøKJryc Ha aKaÄeMcKt4 cryÃþttl - ÀoÃøuroMcKr4
cryÃvtr4 (240 EKTC) no ,,Eueprøja, erouorvrøja ø

xøBorna cpe¡uua" ua Õarcylrer ea 6ngHøc ø

Il[:ì{}Uß1.'}l(¡\ Ir i\,f ,{QEDûl\Ilii: Sit Vtit{ItiT'
AGJENCIA PËR CILËSI NË ARSIMIN E LARTË

Dimitar Vlahov 4, kati II
Qendër,,Shkup .,..
Tel.02t/3220509 .
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Mbi bazë të nenit 145 paragrafi (6) dhe
neni 227 të Ligjit për arsim të lartë ("Gazefa
zyrlare e Republikës së Maqedonisë" nr.82/18 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 punë të programit studimor të

ciklit të parë të studimeve akademike - studime
deridiplomike (240 SETK) nga ilEnergiia,

ekonomia dhe mjedisi jetësot" 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 parë të studimeve akademike -
studime deridiplomike (240 SETK) nga "Energjia,
ekonomia dhe mjedisi jetësot" 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

Pas marrjes së Aktvendimit për akreditim
nr.08-404/11 të datës 12.05.2021 nga ana e Bordit
për Akreditim te Arsimit të Lartë, Universiteti i
Evropës Juglindore - Tetovë i drejtohet, me
kërkesë nr.03-916 të datës 26.05.2021, Agjencise
për Cilësi në Arsimin e Lartë, me numrin tonë 08-
52211 të datës 27.05.2021, për përcaktimin e
kushteve për frllimin me punë të progfamit
studimor të ciklit të parë të studimeve akademike -
studime deridiplomike (240 SETK) nga "Energjia,
ekonomia dhe mjedisi jetësot" në Fakultetin e
Biznesit dhe Ekonomisë pranë Universitetit të
Evropës Juglindore - Tetovë.

Drejtori i Agjencisë për Cilësi në Arsimin
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Dimitar Vlahov 4, kati II

Qendër, ShkuP
Tel.02/3220509

Kej ÃuunraP Bnaxon 4, II cnPar

I{enrap, Cxonie

Ten.02/3220509

eKoHoMI4ja IIpI{ yHI4Bep3uTer Ha Jyrollcrouua

Eopona - Terono'

[øperropor Ha AreHqøjara 3a KB¿ulører

eo søcóKoìo o6pa':onaHl'Ie, co Peureuue 6p'08-

sázli' io 03.06.2b2r roÃrlga, Qopr"røpa Kor'aøcøja

3A yTBp,qyBarbe Ha I'ICnoJIHeTocTa HA ycnoBl{Te 3a

no".tón'.o pa6ora Ha cryÄlIcKara nporpaMa

HaBe.qeHa Bo roqra 1 Ha osa peueHl4e' 
^ -

Kotvt r4cøiara, Ha ÄeH 15'05'2021 
^roÄI4ua'

r,r3Bpurø yurr¡, vr I'I3rorBI'I I'lsneurraj 6p' 08'52213

olZt.OO"ZOZt roÃI'IHa, KaÄe e HaBeÄeHo ÄeKa 3a

cryÄr,rcKara nporpaMa oÄ rIpB IIIIKJIyo HA

aKaÄeMcKI{ cryÄI'II4 - Äo.4l'InnoMcxø cry¡øø (240

erlc¡ no ,þueprøja, exorrorrløja t *t::lT1

"p"¡riu" 
ua Õarynrer sa 6øsuøc I4 eKoHoMIlJa

np" VHøeepsører ua Jyroucrouua Enpona

Terono, ce lIcIIoJIHerI4 ycJIoBI'ITe collracHo

oÄpe¡6øre yrBpÄeHø co 3arosor 3a Bl4coKoro

oOp*ouu""a ø Vpe¡6ara sa HopJvrarI'IBII 14

,tu"¿up¡" 3A ocHoBarbe Ha BHCOKOOopa3oBHø

vcranoBll I{ 3a Bplrrelbe Ha eøcoro-o6pasooua

;;il; r,,cnvxoåu BecHrIK Ha PenY6nørca

rvr*ä-ão"""ìi'6p. to3/to, 168/10 ø 10/l l)'
Øúajkra lo Bo npeÄBuÄ I'I3HeceHoro' ce

o.u,JIyqI4 KaKO BO .qHCIIO3øTIIBOT Ha oBa pelxeHl4e'

IIPABHA fIOYKA: flPorun oBa

pellleHøe, Monte Ãa ce 3ABe,qe ynpaBeH cnop' co

no¡"..yuatoe ua ryx6a ¡o Ynpanuuo'r cyÃ Ha

p.ivonrnu CenepHä Mare¡onøja' Bo poK o¡ 30

ÄeHa oÄ ÄeHor Ha IIpøeMoT Ha oBa pe[IeHI{e'

e Lartë, me Aktvendim nr' 08 - 52212 të datës

OZ.Oø.iOZI, formoi Komision për përcaktimin e

Lír"rri.* pet fillimin me punë të .programit
,ì*¿i."t të shënuar në pikän I të këtij^Aktvendimi'

Komisoni, te 15'05'202I' kreu

inspekimin dhe përgatiti Raportin T: *' 08-52213

iä-i"ier zt'oa.zolt, ku është shënyar se' për

pr"g.".i-ttudimor ie tittit të parë të studimeve

ãlãã.Ãir.. - studime deridiplomik?. ç2!0..SETK)
ii" ;Ët.tøia, ekonomia dhe mjedisi jetësot" në

iãf.uft"tin*e Biznesit dhe Ekonomisë pranë

il"i""*it.tit të Evropës Juglindore - Tetovë' janë

oérrnUurnu, kushtet, në përputhje me dispozitat e

ö;ñ.aä 
'rn. 

Ligiin 
'pei 

arsim ,lti.,l1nn 
dh"

'fuegulloren për noimativin dhe standardet për

irr.tiËii** e institucioneve të arsimit të lartë si

äir" ner realizimin e veprimtarisë së arsimit tä lartë

i":c ;;;;- ä;;;; . Repïut ites së Maqedonisë" nr'

io¡/to, 168/10 dhe 1o/l 1)'

Duke marrë parasysh atë që u.theksua' u

vendos si në dispozitivin e këtij Aktvencltmt'

rËsnu,lË, JURIDIKE: Kundër këtij

Aktvendimi, mund të inicohet kontest

administrativ, me parashtrimin e anke¡ls deri te

ä¡yä 
- 

Ádministrative e Republikës së

tïåq.Jãnite së Veriut' në afat.prej 30 ditëve nga

ãitu . ptunirnit të këtij Aktvendimi'

Ãocraseuo Âo:
- Bøcoroo6pa3oBuamYcraHoBa

".puoo'rnrîåäTft,, 
."u.nn *r*"'" 

ff

Dorëzuar deri te:

- Institucioni i arsimit të larte

- Arkivi

Dr.
/ DREJTOR
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ATEHIII,{A 3A KBAJITITET BO BTICOKOTO OEPA3OBAHTIE

RÍìPI"'R¡,rI{A Ë h{l[QEDûhiISü Si.i VËKtUT'
AGIENCIA PËR CILËSI NË ARSIMIN E LARTË

Keiluuwrap B¡axo¡4, II cupar
I-lemap, Cxorje
Ten02/3220509

Bp: ocuona Ha qJreH 145 cras (6) ø vnen
227 oÄ 3arcouor 3a BøcoKoro o6pa:ooaHrae
(,,CnyN6eu BecHr4K Ha Peny6røra Mare¡ouøja"
6p. 82118 ø ,,Cr¡nx6eH BecHlrK Ha Peny6rnKa
C enepua Marce¡onøj a" 6p. 1 5 4 / I 9), .qrapeKropor Ha

Arenqøjara ga KBaJrlrrer Bo Br,rcoKoro

o6pa3oBaHøe, ÄoHece

PEIIIEHI,IE
3A rroqeToK co pa6oTa cTyÄrrcKaTa rrpofpaMa oÄ

rrpB qr{KJryc Ha aKaÄeMcKrr cTyÄuu -
ÄoÄurrrroMcnrr cryÄnn (240 EKTC) ua

aHrJrncKH jasun rto ,rEneprlrja, eKoHoMHja Ir
)I(HBOTHA CpeÄr{Ha66 Ha {Þany.irrer sa 6HgHuc H
enonouuja upu Yunnep3l{Ter Ha Jyroucroqua

Enpona - Terono

l. Co ona perxeHr,re ce yrBpÄyBa Ãera ce

lrcrroJIHeTI,I ycJIoBI4Te 3A nOqeTOK CO pA6OTa Ha

cTy,qlrcKaTa rrporpaMa oÄ rIpB rIøKJryc Ha

aKaÀeMcKr,r cryÃr4hr - Äo,{prnJroMcKr4 cryÃr4r4 (240
EKTC) Ha aurJrr4cKr4 jasøx no ,,EHeprøja,
eroHoMr,rja n )KrìBorHa cpeÄr,rna(( Ha OaKyrrer 3a

6llsHøc rd eKouoMr{ja npr4 VHørepeører Ha

Jyroøcrovua Eepona - Teroso.
2. Osa pelreHøe BJreryBa Bo cr,rJra co

ÄeHor Ha ÀoHecyBabe.

O6pa3JIoxteHIre
flo ¡o6ønane Ha PeureHøe 3a

arpe¡øraqøja 6p.08-404/l 0 o¡ 12.05.2021 roÃr,rHa

oÀ crpaHa Ha O¡6opor 3a arpe¡øraqøja Ha

BrrcoKoro o6pasonanøe, Yuuaepsører Ha

Jyroøcrovua Enpona - Teroso ce o6parrì co
6apame 6p.03-917 oÄ 26.05.2021 roÄr{Ha, .qo

Areuqøjara 3a KB¿urr{Ter Bo Br4coKoro

o6pa3oBaHr,re, noÃ Harrr 6p. 08-52311 oÀ
27.05.2021 roÃøHa, 3a yrBpÃyBalLe Ha ycJroBøre

3a [or{eroK co pa6ora Ha cryÄr,rcKara rrporpaMa oA

rrpB r.Ir.rKJryc Ha aKaÄeMcKw cTyÃLtþl - ÄoÄønJroMcKli
cryÄHLI (240 EKTC) Ha aHrrrøcKø ja-:ør no

,.,.i 0ò- ç4þ
_ _ _0_L O!:_,_i..¡f rc¡t,.-,i+.i

Mbi bazë të nerìit ,145 paragrafi (6) dhe
neni 227 të Ligiit për arsim të lartë ("Gazeta
zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.82l18 dhe

"Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së

Veriut" nr.l54/19), drejtori i Agjencisë për Cilësi
në Arsimin e Lartë, sjell

AKTVEND IM
për fillimin me punë të programit studimor të

ciklit të parë të studimeve akademike - studime
deridiplomike (240 SETÍQ në giuhën angleze
nga "Energiia, ekonomia dhe mjedisi jetësotrf
në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë pranë
Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë

1. Me kete Aktvendim përcaktohet se janë
plotësuar kushtet për fillim me punë të programit
studimor të ciklit të parë të studimeve akademike -
studime deridiplomike (240 SETK) në gjuhën
angleze nga "Energjia, ekonomia dhe mjedisi
jetësot" 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.08-404/10 të datës 12.05.2021nga ana e Bordit
per Akreditim të Arsimit të Lartë, Universiteti i
Evropës Juglindore - Tetovë i drejtohet, me
kërkesë nr.03-917 të datës 26.05.2021, Agjencisë
për Cilësi në Arsimin e Lartë, me numrin tonë 08-
52311 të datës 27.05.2021, për përcaktimin e

kushteve për frllimin me punë të programit
studimor të ciklit të parë të studimeve akademike -
studime deridiplomike (240 SETK) në gjuhën
angleze nga "Energjia, ekonomia dhe mjedisi
jetësot" në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë
pranë Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë-

Drejtori i Agjencisë për Cilësi në Arsimin

Dimitar Vlahov 4, kati II
Qendër, Shkup
Tel.02/3220509
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Dimirar Vlahov 4, kati II
Qendër, Shkun
Tel.02/3220s(;e

,,EHeprda, exou
{Þarymer ,^ "Yy:,:^xr4BorHa cpe¡øHa" Ha

"t* ru*:¡n";{.i.::i;rrî ..ïffi ï."no ¡¡aco¡roro o6

::'ç.;;jj::il1i"j{i,,.id;ffJiî,'åi,î
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- * l;å'ifff"äffiï¿ vc'oBl4re 3a

HaBeÀeHa ¡o ròqra r * o"u pËir.åräa 
nporpaMê

"."''ffi ?,T?, "u o9l ti'tii"áinzt 
^roÃr4*a,ot, 2r.06.202r .J:.i:lt" 

r{sne'rraj 6p' 0s-'s,23/i
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in:::l ii'"ö:iÍ' i i3å"J"::'i'.iî.i;ycJroBr.rTe couracH
ãuno"or.u ;;äffii ^oÄpeÀ6¡¿re vrBpÀenr¿ co
HopMarøBr.r " ;;"";:Ëfr""Xi," åJi"'ff:*;;aøcoxoo6paroBurr ,

#d,îtrfüä:å#,".r't",r:;{'ff rtö";
Huajku ro t

oÀryrrr4 KaKo Bo o"aauo 
npeÀBllÀ lt3'ece'oro, ce

ro3øTr,IBoT Ha oBA peuleHr{e.

TIPABHA
perrreHr4e, Moxe Àa .I9Y*o' flpotun oBa

;;tr;;ïîå#,s"ftf#"J"ir:Tîï;:îä'í;Àe'a oÀ Àe'or Ha rpüeMor 
"" 

;;;*#;:

3ttrT];rîïff:YTdrm nr' 08 - sz3/2 rë darës

kushte vã- ï,."' tïi,',"["ïi :îüi m*U]lïstudimor rë shënuar ne pikeì , iäiäl iuivendimi.. Komironi. 
..Të* ts.oi-ioiî, kreur nspeki m in dh e nërgariti naport"i nî í"i,., o, _ rrr,,të datës Zt.OA.LOil,.L, t;rf,rä..strärî, ,", pc.program in stud imor te ciu ii ìè-prrä rä1,rr0, r.".akademike _ studime-derioipromi[J.äiä 
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Dorézuar deri te:
- Instítucioni i arsimit të lartë
- Ark¡vl

ÀocraseHo Ào:
- Bucoroo6patoanaraycraloBâ
- Apxuea

usp a6 or ø t/ p ër gatiti ; Cenrun Myp * ff. Ð ÀT{PEKTOP/ DREJTOR
Dr.


