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Bps ocuona Ha qrleu 145 cras (6) ø uneH

227 oÄ 3aKouor 3a BtlcoKoro o6pa3oBaHlle

(,,CnyN6eu BecHlIK Ha Peny6nl4xa Maxe¡ouøja"

äp. áz¡rs u ,,Cnyx6eH BecHllK Ha Peny6nuKa

Cìeepna Mare¡onøj a" 6p.17 8 I2l), ÄøpeKropor Ha

Areuqøjara 3a KBaJII'ITer Bo Bl{coKoro

o6pa3oBaHue, ÄoHece

PEIIIEHITE
3a noqeron co pa6ora cry.qlrcrara nporpâMa oÃ

rIpB qHKnyc Ha aKa,qeMCKH cTy'qlIH -

,qo,qurrJroMcKlr cry.qlrH (180 EKTC) no,oEnsnuc' 
elcouotuuja' Hacona: Ilpuueuer 6u3Huc" na

(Þarcy.nrer 3a 6Ir3HIrc u enouotuuja flpu

Vnuneprllrer Ha Jyroncroqua Enpoua - Teroso

1. Co osa peIneHI'Ie ce yrBpÄyBa Ãera ce

rrcIIOiIHeTI{ ycJIOBLITe 3a norreToK co pa6ora ua

cryÃr{cKATA nporpaMa oÄ npB ItHKJIyc HA

aKaÄeMcKI,I CryÄI'Iø - Äo,qI4IJIOMCKø cryÄøø (180

EKTC) ro ,,EI'I3HI4o enouonaujq HacoKa:

llpnrr,réuer 6l{3Huc" ua (Þaryn'rer sa 6øznøc ø

eroHOrnrøja npu vuørep3llrer na Jyroucrouna

Enpona - Teroso.
2. Ona PeueHI'Ie BJIeTYBa Bo cltna co

ÄeHOr Ha ÄoHecyBalbe.

O6Pa3JrorceHrre

flo Ão6usalbe Ha Peruenue 3a

axpe¡øraqøja 6p.08-400/9 o¡ 10'09 '2021 ro¡.øl:.a

ão ttpunu" ua o¡6opor 3a--aKpeÄøraqøja ua

""conóto 
o6pa.sooauøe, Ynønepsuter Ha

Jvroøctoqua Enpona - Teroso ce o6parø co

óupu*" 6p.03-76015 ot, 22'09'2021 roÄøua' Äo

Aienqøjata 3a' KBaJIører Bo BI,IcoKoro

o6paaonanue, noÄ HaIu 6p' 08-896/1 o'q

22.09.2021 roÄøHa, 3a yrBp.qyBalbe Ha ycJIoBIìre

3a rroqeroK co pa6ora Ha cryÄllcKara nporpaMa oÄ

npB III4Knyc Ha aKaÃeMCKI',I cryÃr4r4 - ÄOÄIIIIJIOMCKI'I

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

)yiur"e RepublìLës së Maqedonisë" nr'82l18 dhe
-"Gazeta 

,yrtur" e Republikës së Maqedonisë së

v..iui; ní.nuzt¡, drè¡tori i Agjencisë për cilësi

në Arsimin e Lartë, sjell

AKTVENDIM
për fittimin me punë të programit.studimor të

.initte parë tä siudimeve akademike - studime

deriãiptomike (180 SETA nga "Riznes
ekonomi, drejtimi: Biznesi aplikativ'f në

Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë pranë

Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë

1. Me këtë Aktvendim përcaktohet se janë

plotësuar kushtet për fillim me punë të programit

itudi.o, të ciklit ie pare të studimeve akademike -

riuãi.. deridiplomike (180 SETK) ng1 uBiznes

.[*o.i, drejtimi: Biznesi aplikativ" në Fakultetin

. girn"tit dire Ekonomisë pranë Universitetit të

Evropës Juglindore - Tetovë'- --r 
2. í(y Aktvendim hyn në fuqi në ditën e

miratimit të tij.

ArsYetim

Pas marrjes së Aktvendimit për akreditim

nr.08-400/9 te dátes 10'09.2021 îga ana e Bordit

pet ef.t"¿i im të Arsimit të Lartë, Universiteti i

Ë,utopes Juglindore - Tetovë i drejtohet' me

[ertËre *l oz-løots të datës 22'09'202t'

Agiencisë për Cilësi në Arsimin e Lartë' me

nrñrrin ton'e Og-ggO/1 të datës 22'09'202I' për

pàrcaktimin e kushteve për fîllimin me punë të
'programit studimor të ciklit të parë të studimeve

ãi.áã.tit. - studime deridiplomike (180 SETK)

nlu ';ni^.t ekonomi, drejtimi: Biznesi aplikativ"

nã Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë pranë

Mbi bazë të nenit
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IlocraBeHo Ão:
- Bucoroo6Pa3oBHaraYcranoBa

øepa6otøn/Përgatiti: Mu¡esa Eiþpevoncxa Cù,'"rt

Dorëzuar deri te:

- Institucioni i arsimit të larttt

- Arkivi

Dimitar Vlahov 4, kati II
Qendër, ShkuP
Telr0z/3220509

cryÄuø (180 EKTC) no "Eusnuc 
eKoHoMI'IJa'

nacoxa: Ilpuuenet 6u3ttt¿c" Ha @aryn'rer sa
'6;;;;; 

ø eKoHoMI'Ija rpI'I vuøeepsurer Ha

JyroucrouHa EnPona Bo TeroBo'

ÄøpeKropor Ha Areuql'Ijara 3a KBaJIIlrer

uo ut"á*oio o6pa'aonanue' có Peueuøe 6p'08-

eg øî i' i ñ1 .0g .2021 roÄI4ga' S opnnøp a Korra øcuj a

1â vrBO.IIVBaIbe HA I{cnoJIHeTOCTa Ha yciIoBI4Te 3a

noi"tån-.o pa6ora Ha cryÃLlcKara nporpaMa

HaBe,{eHa Bo rotlKa 1 na osa peureul'Ie'^^.

Korvrþícrriara, I{a ÃeH 27'09'2021 roÃI'IHa'

r.r3Bplur yBI'IÄ u I43rorBlI I',lsneurmj 6p' 08-896/3
'åliz.to'.zozt 

roÄI{Ha, KaÃe e HaBeÄeHo ÃeKa 3a

cry,qøcKara nporpaMA oÃ ilpB III4KJlyc HA

aKaÄeMcKI{ cryÄI4ll - ÄoÄørJloMõxn cry¡øø (180

Eti¡îôt no ,,Bøsur'c eKoHoMuia' - 
HacoKa:

ñ;;á""t 6I'I3HI'Io" na (Þarcynrer ga 6ugsøc ø

.i""å"":" npn Vuunep3l'Irer na Jyroøcrouua

Ëuponu 
" - T",ouo' ce ucnoJlHerl4 ycJIoB[Te

""inu."o 
olpe¡6øre yrBpÃeHI'I co 3aKouor sa

u"aonoro o6paronaurae ø Vpe'u6ara 3a HopMarøBI{

r4 craHÄapÄI'I 3a ocHOBaIbe Ha nøcoxoo6pasoruø

vcraHOBl'Iø3aBpfxelåeHanlacoxo-o6pa:onuat^ffi; 
C,c"v*oå" BecHnK Ha- ..f3nv6rnra

ilä;;;"rÉ'6þ. to3/to, 168/10 ø 1o/11)'

kliaikø ro Bo IIpeÄBI'IÄ I{3ueceuoro' ce

oÄIlyqø KAKO BO ÄI{CÍIoSI',ITI{BOT Ha oBa perueHl4e'

IIPABHA IIOYKA: flPotltn oBa

pe[reHl,Ie, Monte ,44 ce 3aBeÃe ynpaBeH cnop' co

lroÄHecyBaÉe ua rvN6a ¡o VnparHøor cyÃ Ha

Peny6nura c"u"p"ä Mar<elonøjà' Bo poK oÄ 30

¡a"â oa ÃeHor Ha rlpøeMor Ha oBa peuen'Ie'

Universitetit të Evropës Juglindore.- T"Tn^t'"""""il;jtori i Agiencisã pärCilësi¡ë Arsimin

e Larte, ,* nttuotdim nr' 08 - 89612 të datës

Zl.Og.iIZi, formoi Komision për përcaktimin e

ñ;iíä'pet i'uitin me púnë .!ë..programit
studimor të shënuar në pikën tìe tet¡ Aktvendimi'

Komisoni, -e 27 '09'2021' kreu

insnekimin dhe përgatiti Raportin me nr' 03-896/3

ä""otæe;'itio.zoít, ku eshte shfnuar. se' për

pr"öiå*it"rdimor ie tittit të parë të studimeve

akademike - studrme deridiplomike (1S0 SETK)

nsa "Biznes ekonomi, drejtimi: Bìznesi aplikativ"

ÏË'rítíiiãiin-ã si'n"tit dhe Ekonomisë pranë

Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë' janë

;e*üutft"t kushtet, në perputhje me dispozitat e

Ë;iffi 
'*"'iíeii" 'Pei 

arsim .l'-,I?n' 
dn'

fuegulloren per noTmativin dhe standardet për

irr.tiãiiÃrt e institucioneve të arsimit të lartë si

äit.^pîi.""ffzimin e veprimtarisë së arsimit të lartë

i'ìaíì"tu zyrïate e Repïutites sËi Maqedonisë" nt'

ìo¡tto, t6s/10 dhe 1o/11)' .. ¡,

Duke marrë parasysh atë që u 
-theksua' 

u

vendos si në dispozitivin e këtij Aktvendimt'

rËsmllä JURIDIKE: Kundër këtij

Aktvendimi, mund të inicohet kontest

administrativ, me parashtrimin e anke¡is deri te

ä;iä 
- 

Àeminiåtrative e Republikës së

i,iåq.¿á"ite së Veriut, në afat.prej 30 ditëve nga

ãitui ptunirnit të kèttij Aktvendimi'

Apxøna

iA?
DREJTOR
Rushiti
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PEIIIEHIIE
3a noqeroK co pa6ora cryÄücKara rlporpaMa o,4

rIpB IIrrKJryc Ha aKaÄeMcKIr CTyÃIrü -

,qoÄrrrJroMcKl{ cryÃuu (180 EKTC) na

aHfJ[rcKIr jarun no 
"Eu3Hlrc 

eKoHoMI{at

HacoKa: Ilpuueuer 6u3nuctt Ha OaKyJrrer 3a

6ugnnc u eKouoMrlia rrprl Vuuneprnrer ua

JyroucrouHa EBPorta - Terono

1. Co osa peureHøe ce yrBpÃyBa ÄeKa ce

øcnoJlHerø ycJIOBøTe 3a noqeroK co pa6ora Ha

cryÄøcKara npolpaMa oÄ npB III'IKJIyc HA

aKaÄeMcKH CryÃkrt4 - ÄoÄI4nJIOMCrr'r cry¡øø (180

EKTC) Ha aHTJII'IoKII jarørc no ,,8ø3Huc eKoHoMI'Ija,

HacoKa: flpøtrleHer 6Ä3rrt4c" Ha (Þanylrer 3a

6øsuøc 14 exoHorvrøja ilpu Vuønepsører Ha

Jyroucro.*ra EnPona - Teroso.
2. Osa peureHøe BJIeryBa Bo cI{JIa co

.4eHOT Ha ÄoHecyBafbe.

Dimitar Vlahov 4, kati II
q*dã',stk"P [, j

,¡yt;,frr9#¡pl10t9å1, 
Ir tl iipr,lt r(r I i,¡ttilofl]s¡ sE v[;] llt

Ai ElJUi lJA 3A Ki: I,i:: 
: 1 .:l llo tillc(.ì í(-rl C 0: . i30tiÄl-ifiE

AüJr:lJCr. i _ii.L.ll rli: Ai.,,:.'i.,1 i: L,¡lTE

Ep.-i",1,

74. 4 o 20 ¿!- ro,q.-vili
LrnClrtrii,), iìt-.li

Bps ocnona Ha qJIeH 145 cras (6) ø uneu

227 oÃ 3axonor 3a BllcoKoro o6pasonaHne

(,,Cnyx6en BecHI{K ua Peuy6nøxa Maxe¡ouuja'o

Op. bzlts u ,,Cnyxt6eu BeoHIaK ua Peny6løra

Cinepna Mare¡oHuj a" 6p'17 8 I2l), ÄøpeKropor Ha

Areuqøjara sa KBaJIurer Bo BlãcoKoro

o6pasonauøe, Ãonece

O6Pa3JrolKeHIre

IIo ,4o6ønarre Ha Peruenøe 3a

arpe¡øraqr.rj a 6p' 0 8-400 I 13 o t 10.09 .2021 roÄuHa

o,4 crpaHa na o¡6opor 3a aKpeÄuraqøja ua

BrrcoKoro o6pasonauue, Vuøneprører Ha

Jyroucrouua Enpona - Tetoso ce o6paru co

6apame 6p.03-76014 op' 22.09.2021 roÄøua, Äo

Arenqujara 3a KB¿uILITer Bo Bl{coKoro

o6pa:onauue, noÄ HaIIr 6p. 08-895/1 oÄ

22.09.2021 roÄllHa, 3a yrBpÄyBarbe Ha ycJIoBIiIre

3a noqeroK co pa6ora Ha cryÄI'Icrara nporpaMa o.4

npB rIøKJIyC HA aKAÄeMcKvr cryÃvrr4 - Äo.4øIJIOMCKI'I

Mbi bazë të nenit 145 patagrafr (6) dhe

neni 227 të Ligiit për arsim të lartë ("Gazeta

zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr'8?/18 dhe

"-Gazeta zyrtate e Republikës së Maqedonisë së

Veriut" nr.I78l2l), drejtori i Agiencisë për Cilësi

në fusimin e Lartë, sjell

ÄKTVENDIM
për fillimin me punë të programit studimor të

.it lit te parë të studimeve akademike - studime

deridiplomike (180 SETA në giuhën angleze

nga "Biznes ekonomi, drejtimi: Biznesi

aplikativ" në Fakultetin e Biznesit dhe

Ekonomisë pranë Universitetit të Evropës
Juglindore - Tetovë

1. Me këte Akwendim përcaktohet se janë

plotësuar kushtet për fillim me punë të programit

rt.rdi.ot të ciklit të parë të studimeve akademike -

studime deridiplomike (180 SETK) në gjuhën

angleze nga "Biznes ekonomi, drejtimi: Biznesi

apl-ikativ" ne Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë

pianë Universitetit të Evropës Juglin-dore - Tetovë'

2. Ky Aktvendim hyn në fuqi në ditën e

miratimittëtij.

ÄrsYetim

Pas marrjes së Aktvendimit për akreditim

nr.08-400/13 të datës 10'09.2021nga ana e Bordit

për Akeditim të Arsimit lë Lartë, Universiteti i

Èvropes Juglindore - Tetovë i drejtohet, me

kërkésë nr. 03-76014 të datës 22'09'2021,

Agiencisë për Cilësi në Arsimin e Lartë, me

numrin tonë 08-895/1 të datës 22.09.2021, për

përcaktimin e kushteve për fillimin me punë të

þrogramit studimor të ciklit të parë të studimeve

äkaáemit<e - studime deridiplomike (180 SETK) në

gjuhën angleze nga "Biznes ekonomi, drejtimi:

Biznesi aplikativ" në Fakultetin e Biznesit dhe
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10/1 1).

oÄ[yqu

Dimitar Vlahov 4, kati II

Qendër, ShkuP

Teir02/3220509

cryÃLIrI (1S0 EKICI Ha uTnt"*^lTT* no

,,EøsHl'tc "*o"o*'1u, 
nacoKa: f[pnr''reuer--6ø3HHc'(

'iu (Þarynrer 3a 6øzttøc 14 eKoHoMI'IJa npø

Vuønepsurer Ha Jyroøcrouua Enpona no

Teroso.
fiøpercropor ua Areuqlrjara 3a KB¿uII{rer

Bo BI'IcoKoro o6pasonant"' cõ Penesøe 
9t^9.1^

gg sô' ï i lz'0g .2021 roÄI,IHa' Soprr'rupa Kot'ttrct'¡ a

3A yrBpÄyBarbe Ha I'ICnoJIHerocra HA ycJIOBI',ITe 3A

noqeroK co paoora HA cryÄI',IoKara flporpaMa

HaBeÄeHa Bo ToqKa 1 ua ona peileulae'^- 
-"*"--- 

fotøcuia"ra, sa ÃeH 27'09'2021 rc'lLIHa'

rr3Bpurø yBLIÃ u ""*" 
I'Isneunaj 6p' 08-895/3

-åliz.to"zozt 
roÄLIHa, raÄe e HaBeÃeHo Äe*a 3a

"iy¡t.*uru 
rporpaMa o'4 npB III'KIIy' Ha

aKa,{eMcKtr cryÄI{u -,u'o,q'ørJloMcrø cryaøø^-({^O

EKTC) Ha aHFJII4cKø ia3øx no 
"EI43HI'Io 

eKoHoMI'IJa'

HacoKa: flpt'ttrlener 
" 

1urglvtc" Ha Õanynrer 3a

6øgsøc 14 erouorrluja rlprl Vuøneprører Ha

;;;;;;"""" Enpona - Tetono' ce I4cnorl'erl.

yanou"r" colJlacuo o¡pe¡6øre yrBpÄeHI'I co

3arosor 3a BllcoKoro o6pa:onauue ll Vpel6ara sa

HOpMaTI'IBI',I 14 craHÄapÄu 3a ocHOBAIbe Ha

røðoroo6pasoBul{ ycrauoBl4 I'I 3a Bpr'Ielbe Ha

nøcoroo6paso""u ¡"¡"o"r ("CnyN6eH BecHI'IK Ha

;;;;6""*; Maneronøja" 6p' 103/10' 168/10 u

Ekonomisë pranë Universitetit të Evropës

Juslindore - Tetovë' .r Â -- ."*u""*ï"jto.i i n'gi"tt"isë për Cilësil,: t:.ttttn
e Lartë, t* nrc*"dim nr' 0S - 895/2 1ë datës

\2."ö.iozl, formoi Komision pilr përcaktimin e

ñ;iãvä-^per 
-iLllimin 

me púnë f..programit
studimor të shënuar nápiken 1 të këtÜ Aktvendimi.

Komisoni, ine 27 '09'2021' kreu

insoekimin dhe pergatiti Raportin T: *' 03-895/3

;Ë"ää"i;:ioloñ, ku éshte shënuar se' për

pîoäåäit.,"dimor ie titttit të parë të studimeve

akademike - studrme deridiplomike (180 SETK) në

siuhën angleze ngu-;Bi^ts ekonomi' drejtimi:

fläå.it 
"uñìtluiitt;"në Fakultetin. e Rimesit dhe

g["t".itè pranë Universitetit të- Evropës

üäil. - Tetovë, janë përmbushur-kushtet' në

oërputhie *. o"poliiut e përcaktuara me Ligiin

Ëlä':ä iä-l.iË"ãñ' R"guto"n për normativin

dhe standardet për themelimin e institucioneve të

äiriii;ãñe si orre per realizimin e veprimtarisë

ä;;ti.t ië lartë ('Gàzetazvrtar2e Republikës së

ü;ö;ffi¿'i*' tò¡rto, 168/10 dhe 10/11)'

Duke marrë paiasysh atë që u.theksua' u

vendos si në dispozitivin e këtij Aktvendtm'

rËsnlllË JURTDTKE: Kundër këtij

Aktvendimi, mund të inicohet kontest

administrativ, rn" pu'u'htrimin e ankesës deri te

ää; Aãministrative e RePublikës së

iliåötitå ,e vttiut, në afat.prej 30 ditëve nga

ãitui ptunitnit të kittij Aktvendimi'

I,h"rajfur lo Bo npeÄBllÄ I'I3Heceuoro' ce

*u*ó uo ÄIrcIIo3I4TI4Bor I{a oBa peflre'øe'

IIPABHA IIOYKA: flPorun oBa

perlreHl,Ie, MOIKe Äa ce 3aBeÃ'e ynpaBeH cIIOp' co

no¡"..yuurue ua ryx6a ¡o Vnpanuøor cyÄ Ha

Peuy6nør<a Cenepua Marce¡onøjã' Bo pox oÄ 30

¡anä oa ÃeHor Ha rlpueMor Ha oBa perre'I'e' Dorëzuar deri te:

- Institucioni i arsimit të lartë

- Arkivi

IlocraseHo Ão:
- Bncoxoo6Pã¡oBHaraYcraHoBa
- APxura

øepa6orrl/pèrgatiti: Muneua E$peMoBcKa tÁ n,A DREJTOR


