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Bps ocuona Ha rIreH 145 CTAB ø qlQff ¿¡¡1s - $¡[i 145 paragrafi (6) dhe neni

227 oÄ 3axouor 3a BllcoKoro o6pasonaHøe 227 të Ligjit Për arsim të lartë ("Gaze|a zyrtare e

(,,CryN6eH BECHI'IK HA PEIIY6IøI(A MATE¿OHøJA" Republikës së Maqedonisë" nr.82/18 dhe "Gazeta

6p. 82/18 ø ,,CnYxõeu BecHøK Ha Pe[Y6rI4Ka zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut"

Cenepua Mar<e¡ouøja" 6P'I54 I l9), ÄupeKropor Ha w.154119), drejtori i Agjencisë Për Cilësi në

Bo BLIcoKoro Arsimin e Lartë, sjell

PEIIIEHIIE
3a noqeroK co pa6ora cry,qHcKara rlpofpaMa OÃ

npB Ir BTOp IIHKJIyC IrHTerpI|paHu aKaÄeMcKlI

cry.qHr{ (300 EKTC) no,,ApxureKTypa r
¡n:ajHot Ira Õany.nrer 3a coBpeMeHH HayKH Ir

TexnoJlornu npu VHunep3rlTer na Jyroncrouua
EnPona - Terono
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AKTVENDIM
për fillimin me punë të programit studimor të

ciklit të parë dhe të dytä të studimeve të

integruara akademike (300 SETK) nga

"Arkitekturë dhe dizajn" në Fakultetin e

Shkencave dhe Teknologiive Bashkëkohore
pranë Universitetit të Evropës Juglindore -

Tetovë

1. Me këtë Aktvendim përcaktohet se janë

plotësuar kushtet për fillim me punë të programit

itudirnor të ciklit të parë dhe të dytë të studimeve

të integruara akademike (300 SETK) nga

"Arkitekiurë dhe dizain" në Fakultetin e

Shkencave dhe Teknologiive Bashkëkohore pranë

Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë.

2. KY Aktvendim hYn në fuqi në ditën e

miratimit të tij.

ArsYetim

Pas manjes së Aktvendimit për akreditim

nr.l409-4714 të datës 30.10.2020 nga ana e Bordit

për Akreditim të Arsimit të Lartë, Universiteti i

Èvropës Juglindore - Tetovë i drejtohet, me

kërkésë nr. 03-950/5 të datës 06.11.2020,

Agjencisë për Cilësi në Arsimin e Lartë, me

numrin tonë 08-214/1 të datës 11.11.2020, për

përcaktimin e kushteve për fillimin me punë të

þrogramit studimor të ciklit të parë dhe të dytë të

itudir.ue të integruara akademike (300 SETK)

nga "Arkitekturë dhe dizajn" në Fakultetin e

Shkencave dhe Teknologiive Bashkëkohore pranë

Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë'

Drejtori i Agiencisë për Cilësi në Arsimin

KBAJII4TCTAreuqujara 3a

o6pasonauøe, ÄoHece

1. Co osa peIxeHI'Ie ce yrBpÄyBa ÄeKa ce

r4cnoJrHerlì yciIoBI,ITe 3a noqeroK co pa6ora Ha

cryÄr{cKara rlpolpaMa oÄ npB ø Brop qøKJIyC

r4HrerplrpaHl,I aKaÃeMcKLr cryÃrtvr (300 EKTC) no

,,Apxørerrypa u ¡usajH" Ha (Þanynrer 3a

coBpeMeHu HAyKI'I ø TexHonorul4 rlpø

Vuønepsurer Ha Jyroøctouna Eopona - Teroso'

2. Osa PeIxeHI'Ie BJIeIYBa Bo cøra co

ÃeHor Ha ÃoHecyBarbe.

O6Pa3JIo?KeHHe

llo ¡o6ønarre Ha Peureuøe 3a

arpe¡øraqøj a 6p.1409-47I4 ot 30.I0.2020 roÄI4Ha

oÃ crpaHa ua O¡6opot ra arcpe¡øraqøja na

Br4coKoro o6pasonauøe, VHønepsø'rer Ha

JyroøcrouHa Erpona - Teroso ce o6parø co

6apame 6p.03-950/5 o¡ 06.11.2020 roÄI'IHa, Ão

AreHqøjara 3a KB¿uIøTer Bo BllcoKoro

o6pasoeauøe, roÄ HaIU 6p. 08-21411 oÄ

11.11.2020 roÄI4Ha, 3a yrBp,qyBarbe Ha ycnoBl'Ire

3a flor{eroK co pa6om Ha cryÄllcKara npolpaMa oÃ

npB I4 Brop IlI4KJIyc l{HrelpnpaHl{ aKaÄeMcKI',I

"iy¡^" 
(300 EKTC) no ,,ApxøteKrypa ø ¡øsaju"

Ha (Þarylrer 3a coBpeMeHI4 HayKI'I I'I TexnonoløI4

npø VHønepsører ua Jyroøcrouua Eapona

Teroeo.
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,{øpercropor Ha AreHqøj ara sa KB¿rJrr4rer
Bo.BtrcoKoro o6paronaurre, co peruesøe 6p.0g_
214/2 ot 22.02.2021 roÄr.rHa, $oprr,røpa Korr,røcøja
3A yTBpÀyBarbe Ha ucnoJrHeTocra Ha ycJroBøTe 3a
rroqeroK co pa6om Ha cryÀøcKara nporpaMa
HaBeÀeHa Bo rorrKa I Ha o¡a pemeHr4e.

Korr,rucujara, Ha ÃeH 01.03.2021 rcÄøHq
ø3Bprxø yBptÃ ø u3rorBrr Øsneruraj 6p. 0g_Zl4/3
o¡ 05.03.2021 roÀøHa, KaÄe e HaBeÀeHo Äerca 3a
cryÄr{cKara npofpaMa oÄ rrpB r.r Brop rIøKJryc
rzHrerpupaHrì aKaÀeMcKr4 cryÃt4t4 (300 EKTC) no
,,Apxørercrypa ø ¡øsaju* ua (Þarcylrer 3a
coBpeMeHlr HayKr,f ø TexHoJrorulr IIpr4
VHønepsører ua JyroøcrosHa Eepona _ Teroeo,
ce HcnoJrHerr.r ycJroBøTe couracHo o¡pe¡6ure
yrBp,qeHr.r co 3arcosor 3a Br,rcoKoro o6pasoeauøe ø
Vpe¡6ara 3a HopMarr,rBø 14 cralÃap1u sa
ocHoBarre Ha Br4coroo6pasonHu ycraHoBr,r ¡4 3a
Bpue¡be ua søcoxoo6pa3oBHa ¿ejnocr (,,Clyx6eH
le9HrlK Ha Peny6løra Mare¡ouøja,, 6p. 103/10,
168/10 ø t0/11).

I4uajkø to Bo npeÄBr4À H3ueceHoro, ce
oÀryr{r4 KaKO BO Àr,rc[o3øTHBOT Ha oBa pelreHr4e.

IIPABHA fIOyKA: Ilporno oBa
pelileHøe, MO)I(e Àa ce 3aBeÄe ynpaBeH Cnop, co
noÄHecyBan e ua ryN6a ¡o Vnpannr.tor cyÄ Ha
Peny6nura Cerepna Marce¡oHujà, Bo por o¡ 30
AeHa oÀ ÀeHoT Ha nprìeMOT Ha oBa perxeHr,re.

pl:ìrÌ ! 6] r LI KA {:FìttrPr"T A t\,¡ A IrEl,[O i{ rI, t\
ATEHTITÍIA 3A KBAJTTTTET BO B,{COÍ(OTO OEPA3OBAHT4E

RripuBr,r¡(A I l\,rAQÞ,DONrSË Sä VERrLi¡.
AGIENCIA PËR CILËSINË ARSIMIN E LARTË

Kej,[,urarrap Braxon 4, II cnpar
llerrrap, Cxonje
Ten.02/3220509

e Lartë, me Aktvendim nr.0g-214/2 të datës
22.02,2021, formoi Komision për përcaktimin e
kushfeve për fillimin me púnë të programit
studimor rë shënuar në pikën t ìe tet¡ Akivendimi.

^ Komisoni, më 01.03.2021, kreu
inspekimin dhe përgatiti Raportin me nr. 08-214/3
të datës 05.03.2021, ku është shënuar se, për
programin studimor të ciklit të parë dhe të dytd te
studimeve të integruara akademike (300 SÊff)
nga "Arkitekturë dhe dizajn" në Fakultetin e
Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore pranë
Universitetit të Fvropës Juglindore _ Tetovë, janë
përmbushur kushtet, në përputhje me dispozitat e
përcaktuara me Ligjin per ariim te lårte Ohe
Rregulloren për normativin dhe standardet për
themelimin e institucioneve të arsimit të lartë si
dhe për realizimin e veprimtarisë së arsimit të lartë
\"p1zeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.
103/10,168/10 dhe l0/t l).

. Duke manë parasysh atë që u theksua, u
vendos si në dispozitivin e këtij Aktvendimi.

fËsHII¿Ë JURIDIKE: Kundër këtij
Aktvendimi, mund të inicohet kontest
administrativ, me parashtrimin e ankesës deri teGjykata Administrative e Republikës së
Maqedonisë së Veriut, në afat prej :0 ditëve nga
dita e pranimit të këtü Akrvendimi.

Dorëzuar deri te:
- Institucioni i arsimit te lartë

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

DREJTOR
Rushiti

,(ocraoeHo ¿o:
- Bncoroo6pitloBHaraycrâHoBa
- ApxHBa

uapa6orøl: M¡¿¡eua EQpeuoocrca ê4rA


