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

Dorezuar deri te:

- lnstitucioni i arsimit të lârtë

- Arkivi

- APxuoa
uopa6orøn: MuneHaEQpellou'*u ó bPü


