
PEnyr;II UKA CËBriprrA MAI(I],ÄOÍ{'{IA
AIEHIII4IA 3A KBAJITITET BO BTICOKOTO OEPA3OBAHTIE

RAPURI,II(A E MÀQnDONTSË SË VARrU"r
AGJENCTA pËn cnËsr NË ansrurru r renrË

Kej flumap Blaxoa 4, II cnpar
I{errap, Cxorrje
Ten.02/3220509

Bps ocHona Ha r{Jren 145 cran (6) ø uleu
227 oÄ 3axonor sa BlrcoKoro o6pa:oraHue
(,,ClyNõen BecHrìK Ha Peny6rr.rrca Maxe¡ouøja"
6p. 82118 n ,,Cryx6eH BecHr,rK ua Peny6nøra
CenepHa Maxe¡oHøj a" 6p.17 8 /2I), ÀrlpeKropor Ha

Arenqøjara ga KB¿rJrr.rrer Bo BøcoKoro
o6pa3oBaHue, ÄoHece

PEIIIEH}IE
3a noqeron co pa6ora cryÃr{crara nporpaMa oÀ

BTOp rInI(.rIyC Ha AKAÄeMCKrr CryÄHrr -
rrocr,qnrrJroucnu cryÄHrr (120 EKTC) ua

aHrJrrrcnn ja:urc no ,rMeiyuapoÄHrr oÄHocu rr

¡nn.rorvrarnjao' na @arcylrer 3a coBpeMeurr
orrrurecrBeHrr HayKH npu Ynunep3nrer Ha

Jyroncrouna Enpona - Terono

1. Co o¡a peureHøe ce yrBpÄyBa ÄeKa ce
I{crroJrHerr,r ycJroBlrre 3a floqeroK co pa6ora Ha

cryÃrrcKara rrporpaMa oÄ Brop rlrrKJryc Ha

axa,qeMcxr,r cryÃþtþt - nocrÀLrlJroMcKrr cryÄr,rø (120
EKTC) Ha aHrJrr.rcxø jasøx no ,,MefyuapoÃHr.r
oÄHocr{ rr Är4nJloMarrya'' Ha Õaxylrer 3a

coBpeMeHø orrrrrrecrBeH ø HayKrr npu YHuaepsørcr
Ha Jyrcøcrouua Erpona - Tero¡o.

2, Osa peureHr{e BJreryBa Bo cøJra co

ÄeHoT HA ÀOHeCyBAlbe.

O6pa3JrorceHue
IIo Äo6øsarbe Ha Peruenue 3a

arcpe¡øraqøja 6p.08-334/6 o¡ 0 1. 1 0 .2027 rotøøa
oÃ crpaHa na O¡6opor sa anpe¡uraquja na
Br4coKoro o6pasonauøe, Vuønepsører Ha

JyroucrouHa Enpona - Tero¡o ce o6parø co
6apane 6p.03-3I08/2 o¡ 04.10.2021 ro¡øua, ¡o
Arenqujara ga KB¿urHTer Bo Br{coKoro
o6pa3oBaur,re, ro¡ Harrr 6p. 08-938/l oÃ
04.10.202I roÄøHa, 3a yrBpÄyBarbe Ha ycJroBr{re

Dinitar Vlahov 4, kati II
Qendër, Shkup
Tel.02/3220509
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Mbi bazë të nenit 145 paragrafi (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.178l2t), drejtori i Agjencisë për Cilësi
në Arsimin e Lartë, sjell

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

pasdiplomike (120 SETK) në giuhën angleze
nga "Marrëdhënie ndërkombëtare dhe
diplomaci" në Fakultetin e Shkencave

Shoqërore Bashkëkohore pranë Universitetit të
Evropës Juglindore - Tetovë

1. Me këtë Aktvendim përcakfohet se janë
plotësuar kushtet për frllim me punë të programit
studimor të ciklit të dytit të studimeve akademike -
studime pasdiplomike (120 SETK) në gjuhën
angleze nga "Marrëdhënie ndërkombëtare dhe
diplomaci" ne Fakultetin e Shkencave Shoqërore
Bashkëkohore pranë Universitetit të Evropës
Juglindore - Tetovë.

2.Ky Aktvendim hyn në fuqi në ditën e

miratimit të tij.

Arsyetim

Pas marrjes së Aktvendimit për akeditim
nr.08-334/6 të datës 01.10,2021 nga ana e Bordit
për Akreditim të Arsimit të Lartë, Universiteti i
Ewopës Juglindore - Tetovë i drejtohet, me
kërkesë nr. 03-3108/2 të datës 04.10.2021,
Agjencisë për Cilësi në Arsimin e Lartë, me
numrin tonë 08-938/1 të datës 04.10.2021, për
përcaktimin e kushteve për fillimin me punë të
programit studimor të ciklit të dytë të studimeve



pEnvÊr'ltlKA c[ìßIiPIìA N'lAI(F/loHtlj{ -^ .

ArEúrrtuA 3A KBATIIft ;i BöËvrCõkoro oEPA3oBAHvlE

RÊPUßLtl(A L ì\',|AQ-F'DoNlsä sË vEllIU'l'--.
îälÏÑäïÀ i'Ën ciitsrît"Ãnsrrt'uN B r¡'ntË

3a floqeroK co pa6om Ha cryÃllcrara flporpaMa oÃ

"top 
IIIIKJIyc Ha aKAÄoMCKI4 cryÃøu

nocrÃI4rJIoMcKI'I cry,II'I{Il (120 EKTC) Ha¿-HTJII,IcKII

jasør no,,Meiynapoaut'oÄtott n ¡unnotua'ruja"

ua Oarynrer 3a coBpeMeHI'I oÍIIrrecrBeHI'I HayKI{

np" vnïu.pt""." Ha Jyroucrouua Enpona no

Teroso.
[lrpenropor na Areuqøjara 3a KBaJII'Irer

Bo BøcoKoro oop*åuu""t, "ó 
Peurenøe 

9t^9,9"

öä gääî'óã- J0'2021 roÃI{Ha' sopr'rr'pa Kot'tøcu1a

,ã yrup¿yuu*e H-a I'IcrloJl'erocra Ha ycJloBlrre 3a

noqeroK co paoora HA cryÄI',ICKATA nporpaMa

tu""¡atu Bo roqra 1 na osa perrreul{e-'^ 
^ -"*"-^--fo* 

ucøjara, ua AeH 12'10'2021. roÄ'I'IHa

I,I3BpluI4 yBI4Ä I4 
"tt*"" 

I'Ianeulmj 6p' 08-938/3

älilro.zozr roÃ'I'Ha' KaÄe e HaBeÄeHo AeKa 3a

cryÄI4CKAra flporpaMa oÄ Brop IIlIKnyc HA

aKa,ÃeMcKlI cryÃIlll - nocrAlIrIiIoMcKlI cryÄøø (120

EKTC) Ha aHrrII{cK" iT".Ï no 
"Y^t-:T"apoÄHI'I

oÄHOCI4 14 ¡ønnoruraruja" Ha ÕantYlrer 3A

coBpeMeHll ontrITecrBeHI'I HayKll npø Vuønepauter

äil;;;;t"uua Enpona - Te;oeo' c€r'IcnorlHer'I

yciloBøre.otnu""boÄpeÃ6øreyrBpÄeHI'Ico
3arosot ru utto** o6p^a-:onanøe ø Vp.e¡6ara sa

HOpMATøBI'I Lr cTaHÄapÄø 3A ocHoBaILe Ha

nøcoroo6pasoBul'I ycrauoBll lI 3a Bpllretle Ha

nucotcoo6pa:osHaÃejuocr("Cnyx6eHBeoHI/IKHa
Peny6nuxa tvtarceionr¡ja" òp' 103i10' 168/10 ø

akademike - studime pasdiplomike (12O SETK) në

iìirrã"'äi*l "i"' 
ngu 

i'Muttedhenie ndërkombëtare

3ni*ïio'ü;u.i'i 
"ne Fakultetin e shkencave

ËñrrtË"Bt:hktlkohore pranë universitetit të

Evro'Pes Juglindore - Tetovë'- "' " """ó;;i^;; ì e gì 
"""ise 

për cilësir:ri! Arsimin

e Lartë, me Aktvenáim m' 0S - 93812 të datës

öoiö.äîzi, formoi iomision për përcalrimin e

äil.ul;ë; nrimì; ;e Púne .P^.Programit
studimortëshënuarnepikenltëkëtijAktvendimi.

Komisoni, 
- 
tne l2'l}'2021' ̂  

kreu

insoekimin dhe pergatiti Rapgrtin me nr- 08-938/3

lË"iä^"i;.ió.ä021, ku Ështi' shënyar se' për

or"äåäi" r,udito' ie titttit të dytë të studimeve

akademike - stuorme pasdiplomike (tZ.! !eff) ne

siuhën angleze ngu iMut'edhënie ndërkombëtare

oryh.*ïi;il;ã.i'i 
"ne Fakultetin -e. 

Shkencave

Silord;'i-u't'tcitottot" pranë. Universitetit të

ËîtJnàt l"elindore'-- Tetovë' janë pënnbushur

kushtet, në përputhje me dispozitat e përcaktuara

äËiilp'rt ãttiit të lartë dhe Rregulloren për

normativin dhe standardet për themelimin e

institucioneve të arsimit të lartë. si dhe për

realizimin . utp'it*ite së arsimit të lartë

("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr'

ìo¡lto, 168/10 dhe 1o/11)'

Duke marrë parasysh atë që u 
'theksua' 

u

vendos si në dispozitivin e këtij Aktvendlmt'

rËsurl,I,Ë JURIDIK : Kundër këtij

Aktvendimi, tun¿ të inicohet kontest

administrativ, m" pu'asht'imin e ankesës deri te

Givkata ¡¿miniitrative e Republikës së

ili..åi"itå^te v"ti"t' në afat.prej 30 ditëve nga

äi,J" pt""it"it ti' këtÜ Aktvendimi'

Kei[umraP Blaxon 4' II cnPar

Ilerrrap, Cronie
Tet.02/3220509

IIocraBeHo Äo:

- Bøcoxoo6Pa3oBHaraYcraHoBa

Dimitar Vlahov 4, kati II

Qendër, ShkuP

Tel.02/3220509

Dorëzuar deri te:

- Institucioni i arsimit të lartë

- Arkivi

10/1 1).- - - ' kluaiäu ro Bo npoÄBl{Ä ll3Heceg-oro' ce

oÄnyqø nunô 
"o 

Äucflo3l'Irl'Bor Ha oBa peileHl4e'

IIPABHA IIOYKA: IIPoruo oBa

peureHl4e, Moxe ,44 ce 3ABeÄe y[paBeH cllop', co

iloÃHecyBalbe na ryx6a ¡o Vnpannøor cyÄ Ha

Peuy6nøxa Cenepua fvtu""¡o""jà' Bo poK o¡ 30

¡.nu ol ÄeHOT Ha npIleMOT HA oBa peueHl'Ie'

/ DREJTOR
".puoo'"nåËlålli, 

M,r''"a E6peMoBcKa 
t0 ptN

Rushiti
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Kej fiuumap Braxoa 4, II cnpar
I-lemap, Cxonje
Terl.02/3220509

Bps ocHoaa Ha qJreH 145 cras (6) ra vnen
227 oÄ 3axonor 3a BlrcoKoro o6pasonauøe
(,,CryN6eH BecHr.rK Ha Peny6røxa Marce¡ouøja"
6p. 82118 ø ,,Cryx6eH BecHøK Ha Pery6røKa
C enepHa Marce¡onøj a" 6p. 1 5 4 / | 9), ÃøpeKropor Ha

AreHqøjara 3a KB€IJrøTer Bo Br.rcororo
o6pa3oBaHr,re, ÃoHece

PEIIIEHI,IE
3A rroqeToK co pa6orâ cryÄncKara rrporpaMa oÄ

BTOp TIHKJTyC Ha aKAÄeMCKrr CryÄtilr -
rrocr¡rrnJroucnu cryÀnr (120 EKTC) no

,rMeiynapo¡Hrr oÄHocfi rr ArrrrJroMarnja'ó ua
@any.nrer 3a coBpeMenn onrrrrecrBenrl HayKH
rrpll ynilBep3rrrer ua Jyroncrouna Enpona -

Terono

l. Co oea perxeHr4e ce yrBpÃyBa ÄeKa ce
rrcnoJrHeTø ycJroBr4Te 3a norreToK co pa6oTa Ha

cryÄr,rcKara nporpaMa oÄ Brop rlr4KJryc Ha

aKaÃeMcKrr cTyÃLrþr - nocrÄr,rrrJroMcKlr cryÄøø (120
EKTC) ro ,,MefyHapo¡Hø o.qHocø 14

¡ønrouarøja" Ha Õarylrer 3a coBpeMeHr4

orrrrrrecrBeHu HayKr,r npra Vuønepsører Ha

JyroøcrouHa Enpona - Teroso.
2. Osa pe[reHrìe BJretyBa Bo crlJra co

ÄeHor Ha ÄoHecyBarbe.

O6pa3Jrolt(eHHe
llo ¡o6ønarre Ha Perueuøe 3a

arcpe¡øraqøja 6p.08-3 34 I 4 ot 27 .04.2021 ro¡uøa
oÄ crpaHa Ha O¡6opor ra arpe¡uraqøja ua
Br{coKoro o6pa.:onaHøe, Yunnepsører Ha

JyroøcrouHa Eopona - Tero¡o ce o6parø co
6apane 6p.03-1436/2 ot 07.05.2021 ro¡øua, ¡o
Arenqøjara 3a KB¿urnrer Bo BøcoKoro
o6pasonaHøe, noÃ Harr õp. 08-490/1 oÄ
10.05.2021 roÃr,rHa, 3a yrBpÃyBabe Ha ycJroBøre
3a noqeroK co pa6ora Ha cryÃr.rcKara nporpaMa oÄ
Brop rllrKJryc Ha aKaÃeMcKr4 cTyÃt4t4
nocrÃIrrrJroMcKra cryÄr.ut (120 EKTC) no ,,Mefyua-

Rr-ìPUßLIIí\' E r\.ri\QtiDOr\rSË Sä vr,nrrjl'
AGJENCIA PËR CILËSI NË ARSIMIN E LARTË

Dimitar Vlahov 4, kati II
Qendër, Shkup
rel. 0E¿372õ$øii irfll Ì,"1(
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Mbi bazë të nenit 145 parugrafi (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.154/19), drejtori i Agjencisë për Cilësi në
Arsimin e Lartë, sjell

AKTVENDIM
për fillimin me punë të programit studimor të

ciklit të dytë të studimeve akademike - studime
postdiplomike (120 SETA nga I'Marrëdhënie

ndërkombëtare dhe diplomacirr në Fakultetin e
Shkencave Shoqërore Bashkëkohore pranë
Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë

1. Me këtë Aktvendim përcaktohet se janë
plotësuar kushtet për fillim me punë të programit
studimor të ciklit tit dytë të studimeve akademike -
studime postdiplomike (120 SETK) nga
"Marrëdhënie ndërkombëtare dhe diplomaci" në
Fakultetin e Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
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. .08-33414 të datës 27.04.2021 nga ana e Bordit
për Akeditim të Arsimit të Lartë, Universiteti i
Evropës Juglindore - Tetovë i drejtohet, me
kërkesë nr. 03-143612 të datës 07.05.2021,
Agjencisë për Cilësi në Arsimin e Lartë, me
numrin tonë 08-490/1 të datës 10.05.2021, për
përcaktimin e kushteve për fillimin me punë të
programit studimor të ciklit të dytë të studimeve
akademike - studime postdiplomike (120 SETK)
nga "Marrëdhënie ndërkombëtare dhe diplomaci"
në Fakultetin e Shkencave Shoqërore
Bashkëkohore pranë Universitetit të Evropës
Juglindore - Tetovë.
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ñuÉqøle :A KBAJTI4TET Bo BvlcoKoro oEPA3oBAHI¿E
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;ffiÑðIA pËn cdtsr NË ¡.nsnvtN E LARrË
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Dimitar Vlahov 4, kati II
Qendër, ShkuP
TeL.02/3220509

poÄHr,r oÄHocl4 ø ÄønJIOMarøja" øa Õarynrer sa

ôoup"" e"" on[rrecrBeHl{ HayKH npI'I yHllBep3ører

Ha Jyrollcroqna EBPonâ - Teroso'

fir.rperropor Ha Areuqujara sa KB¿uIHrer

uo 
"".o*oìo 

oôparonaHl{e, co Peureuue 6p'08-

+óOtz ot 10.05.2b2I roÃI'IHa, tþopvupa Kouøcøja

3A yTBpÄyBarbe Ha I'ICTIOJIHeTocTa HA ycJIOBIìre 3A

[oqeroK co pa6ora Ha cryÃI4cKara rlporpalra

HaBeÃeHa Bo roqKa I Ha osa pelxeHlle'

Kouøcøjara, Ha ÃeH 17'05'2021 roÄI4Ha'

r{3Bplxø yBLrI\ vt lI3rorBI4 Ørneurraj 6p' 08-490/3

0Ð,25.05.2021 roÃI{Ha, KaÃe e HaBeÄeHo ÄeKa 3a

cryÄI,ICKAra rlpolpaMa oÄ Brop ItI'{KJIyc Ha

AKA,UEMCKø CTYÄI'Iø - IOCTÃøNJIOMCKI4 CTYÄI'IU (T2O

EKTC) ilo ,,MeiYHaPo¡uø oÄHocl{ 14

¡unnovaruja" Ha @axylrer 3a coBpeMeHI'I

onrllrecrBeHl HaytrÃ npu Ynønepsører Ha

Jyroncrouna Enpona - Tetono, ce ucnoJIHerI'I

ycJroBure colJlacHo oÄpeÄ6ure yrBpÄeHl'r co

3arosot 3a Bl{cororo o6pasonanøe u ypeÄ6ara 3a

HOpMarI{BI.{ I4 craHÄapÄu 3A ocHoBAtLe HA

nøcoroo6pasoBnl{ ycraHoBl4 I'I 3a Bplxelle Ha

nøcoroo6pasosHa ÃejHocr (,,Cnyx6en BecHI{K Ha

Peny6rørcã Maxe¿oHr'rja" 6p' 103/10, 168/10 ø

10/1 1).

Vlvaikø ro Bo fipeÄBuÄ ll3HeceHoro' ce

oÃJlyrtl4 KaKo BO ÄI'ICno3I4TllBoT Ha oBa pellleHøe'

IIPABHA IIOYKA: flPorøn oBa

peureHr4e, MO)I(e .qa ce 3aBeÄe y[pâBeH cIIOp, co

rroÄHecyBabe Ha ryx6a ¡o VnpanHl4or cyÄ Ha

leny6lør.a Cenepua Marce¡onøja, Bo poK oÄ 30

ÄeHa oÄ ÄeHor Ha nppleMor Ha oBa peIIIeHI'Ie'

Drejtori i Agiencisë për Cilësi në Arsimin

e Lartë, t* nnu"ndim nr. 08-49012 të datës

10.05.202L, formoi Komision për përcaktimin e

t urht.u. óe. fillimin me punë të .progamit
studimor te shënuar nti pikën 1 të këtij Aktvendimi'

Komisoni, më datë 15'05'202I' kreu

inspekimin dhe përgatiti Raportin me nr' 08-490/3

të datës 25.05.1021, ku është shënuar se, për

programin studimor të ciklit të dytë të studimeve

ãtaãemite - studime postdiplomike (120 SETK)

n!ã "UaneOtrënie nderkombëtare dhe diplomaci"

nã Fakultetin e Shkencave Shoqërore

Bashkëkohore pranë Universitetit të Evropës

Juglindore - Tetovë, janë përmbushur kushtet' në

peiputtt¡. me dispozitat e përcaktuara me Ligiin

pet utti. të lartä dhe Rregulloren për normativin

àhe standardet për themelimin e institucioneve të

átti.it të lartë ti ¿tt. për realizimin e veprimtarisë

se arsimit të lartë ("Gazetazyrtare e Republikës së

Maqedonisë" nr. 103/10, 163/10 dhe 10/11)'

Duke marrë parasysh atë që u theksua' u

vendos si në dispozitivin e këtij Aktvendimi'

rËsHIt-t Ë JURIDIKE: Kundër kittij

Aktvendimi, mund të inicohet kontest

administrativ, me parashtrimin e ankesës deri te

Gjykata Administrative e Republikës së

Niåqedonise së Veriut, në afat prej 30 ditëve nga

dita e pranimit të këtij Aktvendimi'

Kejft,ruwraP Bnaxon 4, II cuPat

I-{errrap, Cxouie
Ten,02/3220509

ÄocraseHo.qo:
- Bucor<oo6P¿¡:loBHaraYcraHoBa

Dorezuar deri te:

- lnstitucioni i arsimit të lârtë

- Arkivi

- APxuoa
uopa6orøn: MuneHaEQpellou'*u ó bPü


