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Bps ocuona Ha qJreH 145 cra¡ (6) ø uneu227 oÄ 3anouor 3a BøcoKoro o6pasoaauøe
(,,ClyN6eH BecHrrK H_a peny6røxa MffioHøja,,
6p. 82ll9_ 

-w ,,Ctyx6eH sécurìK na 
-pà¡i,Orur<a

ueBepHa Mare¡ouøj a,, 6p. 1 7 g /2 1 ), ÀupeKrópor HaAreHqøjara 3a KB¿rJrøTer 
"¡o ' 

sø-òoxoro
o6pa3oBaHrìe, ÀoHece

PEIIIEHøE
3a rrorreToK CO pa6oTa cryÀrrcKaTA nporpaMa oÄ

rrpB rIüKJryc HA AKAÀeMcKn cTyÄ[]r _

ÄoÄIrrrrroMcr(n cTyÄur (lg0 EKTC) uo
,rAnr.ntrcnll ja:urc n JrüTeparypa6. Ha Õarcylrer
.,--,:1 j_1"Ur{, KyJrrypu r rcoMyHrrrar¡üu rpryHfiBep3lrTeT Ha Jyro[croqHa Enpona _ Terono

1. Co osa perreHøe ce yrBpÃyBa Äerca ce
øcrroJrHerø ycJroBøre 3a noqeroK co paõora HacryÄI{CKara nporpaMa oÄ npB r¡ørlyc Ha
araÄeMcr(Lr cryÃr4lt _ ÄoÀønJroMrn" 

"ry¿"ï (lg0
EKTC) no ,,Aururr4cri
oar.yírer 

- 
;' Ëö" ¿iö,' J i:iif,i;J;

lp" Vuønepsører Ha Jyroøcrovua É"fonu
Teroeo.

2. Osa perxeHøe BjreryBa Bo cr4Jra co
ÄeHOT Ha ÀoHecyBarbe.

O6pa3JrorreHHe
lio ¡o6ønau,e Ha peueHue 

3a
axpe¡øraqrzj a 6p.08-972/6 ot 12.07.2022 rotønaoÀ crpaHa Ha O¿6opor sa arpe¿øraqøja uaBr4corcoro oõpa:oaauøe, yHønepsører 

HaJyroøcrouHa Enpona _ î.rouo 
"ð'áàïu., ,o6apane 6p.03-2502/2 oÐ, 15.07.2022 iiíiru, toAlenuøjara sa KBaJrøTer Bo Br.rcororo

o6pa":onauøe, roÃ uaui 6p. 08_7 2s / I át Ë.6i,zozz

og _ Tzs ¡t,
2S.o? - Q,>

lt4bi bazë rë nenir 145 parugrafi (6) dheneni 227 
^të 

Ligjit për arsim ie iuîe--¡)6ur.ru
zyrtare e Republikës së Maqedonisë,, nr.gàllg dhe
l'!a3etës zyrtare të Republiles se fr¿aqàønisë së

Y:rj*l nr.t79/21), drejtori i AgjencisË oe. Cileri
në Arsimin e Lartë, sjell r --

AKTVEND IM
për fillimin me punë të programit studimor tëciklit të parë të studimeve utu¿.-iL.ludime
deridiplomike (1g0 SETK) nga ,,Gjuhë dhe

-- ,letërsi angleze,' ne Fakulieti"n. C¡uf,Èn",
Kultu rave dhe Kom unikimit p.unà Uilvàrsitetit

të Evropës Jugtindore - Tetovë

l. Me këtë Aktv.endim përcaktohet se janë

tl:lî:y -Í,*1:l p_ë. fìllim me' pune ie' pioerurit
studtmor të ciklit të parë të studimeve akàdemike _
studrme deridiplomike (1S! SETK) nga ,,Gjuhë
dlre letërsi anglezd 

.në FakultetiÁ e" Gjuheve,
Kulturave dhe Komunikimit pranë univeÀ'itetit te
Evropës Juglindore - Tetovë.

2.Ky Aktvendim hyn në fuqi në ditën emiratimit të tij.

Arsyetim

^^ ^lï rurjes së Aktvendimit për akredirim
nr. 08-972/6 të darës 12.07.2022 ngu unr. Borditpër Akreditim të Arsimit të Lartel Unlversiteti iE-vropës Juglindore - Tetovë i 

'd..¡of,.t, 
mekërkesë nr. 03_2s0.2/2 të o"ier---li.ön.zozz,

Agjencisë për Cilësi në Arsimin- . 
-iunr, 

,.numrin tonë 0g_725ll të darës ts.OlSOzz, perpërcaktimin e kushteve për fillimin ..-ounu ,Cprogramit studimor të ciklit të parë të studirieve
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Àc¡nNcra PËR cILËsI NË ARSIMIN ELARTE

Kej!,uumaP BraxoB 4, II ctrPar

I-lemap, Cxonje
Ten02/3220509

[ocraneHo Ão:
- Bøcoroo6Pa3oBHarâYcraHoBa
- Apxnra

mpa6orøn/përgatiti: MøneHa ErþpeMoBcKa

Dimita¡ Vlahov 4, kati II
Qenclër, ShkuP
TeL.02/3220509

ro,qøHA, 3a yTBp,4yBabe HA ycJIoBI4Te 3a rloqeToK

co pa6ora Ha cryÄI4cKara npolpaMa oÄ npB

rlr4KJryc HA aKaÄeMcKl',r cryÄul4 - ÃO'4I4nJIOMCKI4

crytiø (1S0 EKTC) no ,,ArrrlacKø jasøx lt

Jrlrreparypa6o ua Õarylrer 3a ja3l{upl, Kynrypl'{ I4

xorr,ryHønáuøI4 rlpø YHønepsurer Ha JyfoI4CrorIHA

Enpona - Teroso'

,{rEper<ropor Ha AI'eur¡øjara 3a KB¿uII4rer

so søcóKoio o6pa-:onaHl4e, co Peurer¡lIe 6p'08-

IZS|Z oo 18'07 .2022 roÃIlHa' $opruøpa Korraøcøja

3a yrBpÄyBalbe Ha øcnoJlHerocra Ha ycJIOBI'fre 3a

[or{eroK co pa60TA HA CTyÄI4CKAra rlpolpaMa

HaBeÄeHa Bo ror{Ka 1 Ha oea pelxeHøe'

KorvIøcøjara' Ha ÄeH 19'07 '2022 roÄI4na'

r,r3Bprrrl4 yBøÄ I'I ø3rorBø Øsneunaj 6p' 08-12513

or,22.07 .2022 roÄøHa' KaÄe e HaBeÄeHo ÄeKa 3a

cryÃr,rcKara nporpaMa oÄ npB III4KJIyc Ha

aKaÄeMcKI4 cry,4ø14 - Ä0ÄøIJIOMCKI',I cryÄø14 (180

gric) no ,,ÁurnncKl4 ja:!øK 14 Jll4reparypa'' ua

Õarylrer sa ia3þllJvr, KyJIrypI{ I'{ KoMyHIlKaIrI4ø

npø Vnønep3larer Ha Jyroøcrouua Enpona

Tetono, ce øcIIoiIHerI'I ycJIoBI4Te corJlacHo

o¿pe¡6r.rre yrBp.qeHI'I co 3arosor 3a Bl4coKoro

o6pa:oeaHøe ø Vpe¡6ara sa HopMarøBI'l vr

craHÄapÄI4 3a ocHoBarbe Ha BI4COtcoo6pa:onuu

ycraHoBl4 v 3A Bpllletbe Ha BøCOKOO6pa3OBHA

¿e¡uoct (,,Clyx6eH BecHøK Ha Peny6nøra

Män.¿o""ju" 6p. 103/10, 168/10 u 10/11)'

Øvrajftø ro Bo npeÄBI'IÄ l43HeceHoro' ce

oÄJryql4 KaKo Bo ÄI'ICrIO3I4TI',lBor Ha oBa pelxeHHe'

IIPABHA IIOVKA: llPorøo oBa

pe[IeHI4e, MO)I(e Aa ce 3aBeÄe ynpaBeH cnop', co

rroÄHecyBalbe Ha ryNõa ¡o VnpanHøor cyÃ Ha

eeny6lørca CenepHa Mane¡onøja, Bo poK oÃ 30

ÄeHa oÄ ÄeHor HA npl4eMor HA OBa pelueHøe'

akademike - studime deridiplomike (180 SETK)

nlu "C;utte dhe letërsi angleze" në..Fakultetin e

G]uhevä, Kulturave dhe Komunikimit pranë

Uïiversitetit të Evropës Juglindore - Tetovë'

Drejtori i Agiencisë për Cilësi ¡ë Arsimin

e Lartë, rn. Aktvendim nr'08-72512 të datës

1g.ol.zózz, formoi Komision për përcaktimin e

kusttteue për frllimin me punë !ë -programit
studimor të'shënuar në pikën 1 të këtij Aktvendimi'

Komisoni, rné datë 19'07 '2022, kreu

inspekimin dhe përgatiti Raportin T" nt' 08-72513

të datës 22.07.t022, ku është shënuar se, për

programin studimor të ciklit të parë të studimeve

ãtuã.tit. - studime deridiplomike (180 SETK)

nlu "C;"ne dhe letërsi angleze" në.-Fakultetin e

G]uhevå, Kulturave dhe Komunikimit pranë

Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë' janë

permbushur kushtet, në përputhjg me dispozitat e

pãrtutiuuru me Ligjin për arsim të 
,lartë 

dhe

ilregulloren për noimativin dhe standardet për

it "ri"titin 
e institucioneve të arsimit të lartë si

àne per realizimin e veprimtarisë së-arsimit të lartë

("Gåzera zytrare 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'

rËsnrllË JURJDIKE: Kunder ketij

Aktvendimi, mund të inicohet kontest

administrativ, me parashtrimin e ankesës deri te

Gjykata Administrative e Republikës sö

iriåqedonise së Veriut, në afat prej 30 ditëve nga

dita e pranimit të kËttij Aktvendimi'

ì.)orézuar deri te:

- Institucioni i arsimit të lartë

- Arkivi

þ¿"u
ÄITPEKTOP/ DREJTOR

Dr. Agim


