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Bps ocHona Ha qrleH 145 cta¡ (6) u uleu

227 oÄ 3aKoHor 3a BøcoKoro o6pasonaHøe

(,,CnyN6eH BecHHK ua Peny6nøxa Mare¡onøja"

óp. izttt ø ,,Cnyx6eH BecHlrK Ha Peny6ruKa

Marce¿oHøja" 6p.l78l2l), Äøpexropor Ha

Areuqøjam 3a KB¿uIører Bo BI'IcoKoro

o6pasonauøe' Äouece

Mbi bazë të nenit 145 pangrafi (6) dhe

neni 227 të Lig¡it për arsim të lartë ("Gazeta

zyftare e Republikës së Maqedonisë" 
-nr'82/18 

dhe
i}areta ,yttur" e Republikës së Maçdonisë"

ß.11812D: drejtori i Agiencisë për Cilësi në

Arsimin e Lartë, sjell

PEIIIEHLIE
3a noqeron co pa6ora cryÃIrcnara rrporpaMa oÃ

BTOp II[IcJIyc Ha aKa.qeMcKrr cryÄ]Iu -

rrocrÄrrnJroMcKH cry.quu (120 EKTC) ua

arrrJII{cKH jarurc no ,rMefynapoÃHo npano" ua

Ilpanen Qarcy.nrer npu Vnnnep3lrrer Ha

JYroucrouna EnPona - Teroso

1. Co osa perleHl{e ce yrBpÄyBa ÄeKa ce

r4cnoJlHerø ycJIoBI'{Te 3a nor{eroK co pa6ora Ha

cryÄr4cKara npolpaMA OÄ Brop III'IKJIyC Ha

aKaÄeMcKI,I cryÄøø - nocrÄøIIJIoMcKH CryÄuø (I20

EKTC) Ha aHTJII'IcKø jasørc no ,,MefynapoÄHo

npaBoos ua flpaneu $aryn're'r npø YHønep3l'Irer Ha

JyroøcrouHa EnPona - Teroso'
2. Osa pelxeHøe BJIeryBa Bo cI4JIa co

AeHor Ha ÄoHecyBarbe.

O6Pa3Jror(eHIre
IIo Ão6usabe Ha PeueHøe 3a

anpe¡øraqøja 6p.08-968/6 o¡ 1 5'04'2022 ro¿.ør.a

o¡ .rpunu- Ha O¡6opor ra arpe¡øraqøja ua

BrrcoKoro o6pa:onaHøe, Vuønepsører Ha

JyroøcrouHa Enpona - Teroso ce o6parø co

6apane 6p.03-162312 o¡ 31'05.2022 roÃøsa, Ão

Arenqøjara ga KBaJIøTer Bo Bl{coKoro

o6pa:oeauue, roÄ naur 6p. 08-511/1 o¡ 31'05'

2022 rolørta, 3a yrBpÃyBalbe Ha ycJloBl'Ire 3a

AKTVENDIM
për fillimin me punë të programit studimor të

"iLtit 
te dytä të siudimeve akademike - studime

pasdiplomike (120 SETK) në giuhën-angleze

nga "d drejta ndërkombëtare" në Fakultetin e

Drejtësisë pranë Universitetit të Evropës
Juglindore - Tetovë

l. Me këtë Aktvendim përcaktohet se janë

plotësuar kushtet për fillim me punë të programit

,tudito, të ciklit të dytë të studimeve akademike -

studime pasdiplomike (120 SETK) në giuhën

angleze nga "E drejta ndërkombëtare" në

f'afuttetin e Drejtësisë pranë Universitetit të

Evropës Juglindore - Tetovë.' Z.kV Aktvendim hyn në fuqi në ditën e

miratimit te tij.

ArsYetim

Pas marrjes së Aktvendimit ptir akreditim

nr.08-968/6 të datës 15'04.2022 nga aîa e Bordit

pe. An.Oitim të Arsimit të Lartë, Universiteti i

bvropes Juglindore - Tetovë i drejtohet, me

kërkésë nt. OyrcZllZ të datës 3l'05'2022,

Agjencisë për Cilësi në Arsimin e Lartë, me

nrñrrin tonè 0g-5t1/1 të datës 31.05'2022, pët

përcaktimin e kushteve për fillimin me. punë të

programit studimor të ciklit të dytë të studimeve
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[or{eroK co pa60ra Ha cryÃI'ICKAra npolpaMa oÃ

Brop III,IKJIyC HA aKaÄeMcKH cTyÄI',{I4

nocrÄønJIoMcKLI cry.qlaø (120 EKTC) Ha aHrJtLIcKIl

jasr,ut no ,,MefyHapo¡uo npaBo" Ha flpaeeu

$axynrer rpø Vnøeepsurer ua Jyroøcro'rHa

Eepona - Teroso.

[øpexropor Ha Arenqøjata 3a KBaJII{rer

uo 
""ronoto 

o6p*ouuul4e, co Peruesøe 6p'08-

5 | I I 2 o l, 3 LO 5 .2¡J22 roÄI4Ha, Soprr'røpa Korvrøcøj a

3A yrBpÄyBalbe Ha øcIIoIIHeTOCrA Ha ycJIOBI'lre 3a

floqeroK co pa6ora Ha cryÀI{cKara npolpaMa

HaBeÄeHa Bo roqKa 1 Ha osa perrleHøe'

Kouøcøjara, Ha ÄeH 02.06'2022 roÄI4Ha,

ø3BpIIIø yBI'I.q I4 I43rorBlI I'lsneurraj 6p' 08-511/3

op,06.06.2022 ro,4l¿Ha, KaÄe e HaBeÄeHo .uera 3a

cryÄIrcKara nporpaMa oÄ BTOp uI'IKJIyC HA

aKaAeMcKI4 ClyÃvrkr - nocrÃIInJIOMCKI',T cryÄIlø (120

EKTC) Ha aurrløcKu ja-:øx no ,,MeÍyuapoÄHo

[paro" ua flpaneH Sanynrer npn Vuønep3l4rer Ha

Jyroøcrouua Enpona - Terono, ce I4crIoJIHerLI

ycJIoBI,Ire corJlacno o¡peÄ6ure yrBpÄeHø co

3arouor 3a BøcoKoro o6pasonauue ø Vpe¡6ara sa

HOpMarI,IBlI I4 CTAH,4ApÄu 3a ocHoBaÍ5e Ha

eucoroo6pasoBHll ycraHoBl{ I4 3a BpIIreIbe Ha

onconoo6pa:onHa ¡ejuocr (,,CnyN6eH BecHI{K Ha

Peuy6nøra Mane¡ouøja" 6p. 103/10, 168/10 ø

10/1 1).

I,luajftra ro Bo npeÃBlì.4 ll3HeceHoro, ce

oÄ[yr{ø KAKO BO ÄI{Cno3IìTIIBOT Ha oBa pelxeHøe'

IIPABHA IIOVKA: flPorøn oBa

peureHlìe, MO}r(e Ãa ce 3aBeÄe ynpaBeH crlop, co

noÃHecyBarle Ha ryx6a ¡o VnpaaHøor cy.{ Ha

Peuy6lørca CenepHa Marce¡onuja, Bo poK oÄ 30

.qeHa o.q ÄeHor Ha nppleMoT Ha oBa pelxeHl4e'

akademike - studime pasdiplomike (120 SETK) në

gjuhën angleze nga "E drejta ndë:rkombëtare" në

Ëakultetin- e Drèjtesisë pranë Universitetit të

Evropës Juglindore - Tetovë.' 
Orðjtori i Agiencisë për Cilësi në Arsimin

e Lartë, me Aktvendim nr.08-51112 të datës

31.05.2022, formoi Komision për përcaktimin e

kushteve për frllimin me punë të -programit
studimor të- shënuar në pikën 1 të k(ttij Aktvendimi'

Komisoni, më 02.06'2022, kreu

inspekimin dhe përgatiti Raportin Te ff'08-511/3
të datës 06.06.2022, ku është shënuar se, për

programin studimor të ciklit të dytit të studimeve

àtaãemite - studime pasdiplomike (120 SETK) në

gfuhën angleze nga "E drejta ndërkombëtare" në

Ëakultetin- e Drejtësisë pranë Universitetit të

Evropës Juglindore - Tetovë, janë përmbushur

kushiet, ne perputhje me dispozitat e përcaktuara

me Ligiin p-ër arsim të lartë dhe Rregulloren për

no.tuìiuin- dh. standardet për themelimin e

institucioneve të arsimit të lartë si dhe për

realizimin e veprimtarisë së arsimit të lartë

("Gazeta zyftarc 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'

rËsnu,lË JURIDIKE: Kundër këtij

Aktvendimi, mund të inicohet kontest

administrativ, me parashtrimin e ankesës deri te

Gjykata Administrative e Republikës së

Nriáqedonise së Veriut, në afat prej 30 ditëve nga

dita e pranimit të këtij Aktvendimi.
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- Institucioni i arsimit të lartë
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